
Torsdag 9 februari 
Carion Wind Quintet
Copenhagen 2022
Den prisbelönta, dansk-lettiska 
blåskvintetten Carion Wind Quintet 
har hyllats för sina framträdanden på 
Europas mest prestigefyllda festivaler. 
Klassiska och moderna verk av E An-
drée, L Boulanger, K Saariaho, M Ravel, 

A Backer Grøndahl, R Schumann och L Netzel.

Plats  Ceciliakapellet, Folkhögskolan      Tid   19.00

Musikvänner!
Vi har glädjen att presentera ett tilltalande utbud av konserter med 
många renommerade musiker med olika inriktningar. En stor lättnad 
för oss alla är att tidigare restriktioner nu är hävda.
Allt har blivit dyrare och även vi har nödgats höja priset på konsert-
biljetterna. Våra egna konserter i Ceciliakapellet kostar 150 kr för 
medlemmar och 200 kr för övriga. Jazzen på Forum kostar 250 kr 
för medlemmar, 300 kr för övriga. Det vi alla sparar in är reskostna-
der för att kunna njuta av högklassisk musik. 
Symfoniresan till Norrköping blir av i mars och då erbjuder vi paket-
resa med buss för att höra cellisten Andreas Brantelid. Konserten är 
en matinékonsert.
Camerata Nordica har numera en vänförening där medlemskapet 
kostar 200 kr. Det ger 20 kr rabatt på biljettpriset, förhandsinforma-
tion om nyheter och inbjudan till extra evenemang. Det första ägde 
rum redan i december på Fredriksberg.
Alla våra konserter är väl värda ett besök. För att nämna en från 
varje arrangör spelar Emil Jonason klarinett med Camerata Nordica 
i kyrkan. Peter Jablonski, piano, kommer till Ceciliakapellet och Nils 
Landgren med sin röda trombon, tillsammans med Storbandet, till 
Forums konsertsal. Alla arrangemang finns i foldern.
Mycket varmt välkomna till vårens konserter!
Styrelsen

En förutsättning för våra arrangemang är en fungerande förening, 
där medlemsavgiften och deltagande i konserterna är A och O.  
De flesta har redan betalat sin avgift à 200 kr för hela spelåret 
2022–2023. För dem som inte gjort detta finns tre möjligheter: 
Bankgiro 536-0219, swish 123 476 09 06 eller kontant vid första 
konsertbesök. Se det som att ni verkligen vill stötta det lokala 
musiklivet.
Biljettpriset för kammarmusiken på torsdagar är 150 kr för med-
lemmar och 200 kr för övriga. För jazzen på lördagar är priset 250 
kr respektive 300 kr. Mat beställs, senast dagen före, på telefon 
0491-158 00. Entré kan betalas kontant eller med swish.
Biljetter till Camerata Nordica 180 kr (160 kr för medlem i 
Camerata Nordicas Vänner). Förköp via cameratanordica.com och i 
Forums reception. Köp i entrén med swish, kort eller kontant. Biljet-
terna släpps cirka en månad före konsert.

Tisdag 7 mars
Camerata Nordica 
Emil Jonason, klarinett
Colin Scobie, violin, ledare
Emil Jonason spelar Mozart 
och Lindström  
Emil Jonason har beskrivits som kla-
rinettens Yngwie Malmsteen. Under 

konserten framför Emil sitt eget arrangemang av Mozarts 
klarinettkonsert samt ett hyllat verk för klarinett, stråkar och 
slagverk skrivet av hans fru, Emmy Lindström. Camerata 
Nordica framför också R Shcherdins arrangemang av Carmen 
Suite för stråkar och slagverk. 

Plats   Oskarshamns kyrka          Tid   19.00

Torsdag 23 mars
Peter Jablonski piano
Peter Jablonski skrev skivkontrakt med 
Decca som sjuttonåring och fick tidigt möj-
lighet att uppträda, samarbeta och spela 
in skivor med många av världens ledande 
orkestrar och dirigenter.
Under sin tre decennier långa karriär har 
han utvecklat en mångsidig repertoar som 

spänner från musik av George Gershwin till Valborg Aulin.
Musik av J Haydn, G Bacewicz, F Chopin och G Gershwin.

Plats  Ceciliakapellet, Folkhögskolan        Tid   19.00

Lördag 21 januari 
Mårten Lundgren kvartett 
Mimi Terris, sång 
Going to the Movies
Välkomna till en musikalisk resa genom 
filmens värld med några av Öresunds-
regionens bästa jazzmusiker.  

Plats    Forum, Bankettsalen     Tid   15.00

Måndag 13 februari 
Camerata Nordica
Pierre Fouchenneret, 
violin, ledare
Théo Fouchenneret, piano
The French Touch
Bröderna Pierre och Théo Fouchen-
neret är välkända i Frankrike och 

internationellt. Musik av F Mendelssohn och A Bruckner.

Plats  Forum, Oskarshamn        Tid   19.00

Onsdag 29 mars
Camerata Nordica Chamber 
Ensemble

Bartók och Brahms pianokvintetter
Efter några säsonger med musik för stråkar 
utforskar Camerata Nordica Chamber En-
semble nu pianorepertoaren. Inledningen 
är Bartók och Brahms pianokvintetter som 

låter publiken upptäcka de berömda men sällan spelade kam-
marmusikverken.

Plats  Oskarshamns kyrka        Tid   19.00

Lördag 25 februari 
Claes Janson och 
Christina von Bülow

I sitt senaste jazzprojekt, tillsammans 
med sin kvintett, har Christina von 
Bülow tonsatt poetiska texter, skrivna 
av den finlandssvenske poeten Åke 
Grandell, som sjungs av Claes Janson.

Plats  Forum, Bankettsalen      Tid   15.00



Ett stort TACK till:

• Länsmusiken, Oskarshamns kommun och Kulturrådet 
som ger oss generösa bidrag. 

• Oskarshamns församling, Oskarshamns folkhögskola 
och Forum i Oskarshamn som bistår oss med ända-
målsenliga lokaler.

• Våra samarbetspartners som möjliggör ett ambitiöst 
konsertprogram.

• Alla er som besöker våra konserter. Tillsammans bidrar 
vi till att fler vill bo, leva och besöka Oskarshamn och 
regionen!
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Företagspolicy  
  
Press  Kogyo  Sweden  utvecklar,  tillverkar  och  säljer  produkter  och  komponenter  i  plåt  
till  världsledande  kunder.  Vi  skall  uppfylla  kundernas  krav  och  vara  världsledande  
med  avseende  på  kvalitet,  leverans,  produktivitet  och  servicegrad.    
  
Vår  verksamhet  ska  genomsyras  av  ett  hållbart  arbetssätt  där  vi  tar  hänsyn  till  miljön,  
både  för  våra  kunder,  för  oss  själva  och  för  samhället  i  övrigt.      
  
Med  ständiga  förbättringar,  utvecklande  mål  och  arbetssätt  arbetar  vi  för  att  hela  
tiden  förbättra  våra  processer,  hushålla  med  energi  och  råmaterial  samt  skapa  en  
hälsosam  arbetsplats.  
  
Vårt  miljö-  och  kvalitetsarbete  ska  kännetecknas  av  förståelse  och  engagemang  hos  
alla  medarbetare,  där  efterlevnad  av  lagar  och  förordningar  alltid  är  den  naturliga  
utgångspunkten.    
  
Alla  på  Press  Kogyo  Sweden  ansvarar  för  att  vi  har  en  bra  arbetsmiljö  och  att  vi  
arbetar  aktivt  för  att  vår  verksamhet  inte  ska  förorsaka  olycksfall  eller  ohälsa.  Vår  
arbetsmiljö  ska  även  stimulera,  uppmuntra  och  ge  möjlighet  till  personlig  och  
yrkesmässig  utveckling.    
  

 

Öppet alla dagar 7–22

Be-Ge Företagen AB

Samarbetspartners:

Romantisk cello Inbjudan till konsert 
med Norrköpings Symfoniorkester. 
Lördag 18 mars i Louis De Geerhallen

Dirigent Antoni Wit. Solist Andreas Brantelid, cello
W A Mozart - Symfoni nr 38 ”Prag”
P Tjajkovskij - Rokoko-variationer
W Lutoslawski - Konsert för orkester

Bussen avgår från Arena 11.00, ankomst 13.15. Då intar den som 
vill en måltid uppdukad i foajén. Konserten börjar 15.00 med en 
inledning 14.30. Hemresa direkt efteråt. Åter i Oskarshamn ca 19.30. 
Kostnad för konsert och buss är 620 kr. Kyckling/bacon och sparrispaj 
med tillbehör (eller vegetariskt alternativ) och vin kostar 200 kr. Hela 
paketet 820 kr.
Anmälan till Christine Perk (gärna så snart som möjligt, senast den 
31 januari) via telefon eller sms 072-744 01 07 eller e-post: 
christine.perk@hotmail.se. Betalning senast den 31 januari 2023 på 
föreningens bankgiro 536-0219 eller via swish 123 476 09 06.
Välkomna!

Musik
våren 2023

Lördag 1 april
Oskarshamn Big Band
Nils Landgren, trombon
The man with the red trombone
Nils Landgren studerade trombon vid un-
versitet i Arvika. Sedan dess har han gjort 
internationell karriär som trombonist och 
sångare i många genrer. Han har samar-
betat i mer än 500 skivprojekt. Hans första 

soloalbum kom 1983 och har sedan följts av ett tjugotal andra.
Samarbete med Kulturskolan Oskarshamns jazz- och fusionfestival.

Plats  Forum, Oskarshamn         Tid   19.00

Torsdag 13 april
Barokksolistene
The Nordic Sessions
Barokksolistene grundades 2005 av den 
norske violinisten Bjarte Eike som också 
leder ensemblen. Ensemblen är idag er-
känd som en av de mest dynamiska och 
spännande ensemblerna inom begreppet 
tidig musik.

Plats  Ceciliakapellet, Folkhögskolan         Tid   19.00


