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Följ oss!

Östgötamusiken

För alla i regionen!

För alla i regionen!

För alla i regionen!
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Mera Musik!

Östgötamusikens verksamhet finansieras av Kulturrådet,  
Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner. 

 ALLA PRISER I DEN HÄR KATALOGEN är subventionerade  
av Östgötamusiken. 
Men för er som bokar till äldreomsorg, såsom serviceboenden,  
dagverksamhet och träffpunkter på äldreboenden gäller  
Region Östergötlands subventionering, Kultur för äldre*.  
Ni betalar endast 1000:– per konsert. 

ALLA PRISER GÄLLER måndag till fredag (ej röda dagar)  
kl. 10.00–16.00. Övriga dagar och tider samt offentliga  
konserter, pris efter överenskommelse. 

TEKNIK, RESOR OCH HOTELL för våra musiker ingår i priset. 

Moms tillkommer med 25%.

Priser

*Kultur för äldre
Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som  
barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. 
Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att  
öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet  
utifrån de äldres önskemål och behov. Därför har Region  
Östergötland subventionerat varje kulturarrangemang vilket  
innebär att arrangören betalar 1000 kronor per förestäl- 
ning eller konsert. 

De subventionerade priserna gäller för personer inom  
gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst,  
boenden, förebyggande omsorg med mera i kommunal  
eller privat regi. Region Östergötland har vid geografisk  
ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade  
medlen för att skapa balans i regionen.  
Vid intresse, läs mer på www.kulturforaldre.se

LEVANDE MUSIK tycker vi på Östgötamusiken  
är viktigt och vi vill att så många som möjligt  
ska få uppleva musik var man än lever och bor.  
Därför kommer vi till er! Varje dag är vi ute och  
spelar någonstans i Östergötland. Vi besöker  
äldreboenden, dagverksamheter, träffpunkter,  
föreningar, asylboenden, pensionärsföreningar,  
sjukvård, kyrkor m.m. 

VI HAR KONSERTER som passar för hela året. Allt från julkonserter i  
december till Alice Tegnérs älskade visor till våren. Är du nyfiken på fler  
konserter så spelar Östgöta Brasskvintett Svenska klassiker, Crusellkvintetten  
spelar den oförglömliga musiken från filmens värld i Säg det i toner! Musik  
från vita duken och Östgötabandet får oss att minnas de Signaturer vi glömt  
att vi minns. När En liten orkester besöker oss kan ni passa på att boka in  
er på en smäktade konsert med Agnes & Erland.

ALLA VÅRA KONSERTER spelas av professionella musiker –  
Östgötamusikens egna ensembler och frilansande artister. Se oss som  
en resurs! Kontakta oss gärna och berätta vad ni har för önskemål. 

Vi hörs! Katariiina

Bokning och information
E-post: bokning@ostgotamusiken.se

Bokare: Frida Edstrand, 013-35 99 75  
frida.edstrand@ostgotamusiken.se

Producent: Katariiina Matthiessen, 013-35 99 73 
katariiina@ostgotamusiken.se

Adress: Östgötamusiken, Box 140, 581 02 Linköping 

Besöksadress: Östgötagatan 19 (Linköping Konsert & Kongress) 

Telefon: 013-35 99 70 vx 

www.ostgotamusiken.se
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Sverige kors och tvärs
ÖSTGÖTABANDET 
Vi gör en musikalisk resa i vårt vackra och avlånga  
land! Färden går kors och tvärs genom skiftande  
landskap där Östgötabandet guidar oss från  
Kiviks äppeldoftande kullar i söder, via Torn  
Erik i Dalarna, Frösön i Jämtland och vidare  
ända upp till midnattssolen längst i norr.  
Vi gör även en avstickare till Gotland för  
att avnjuta den gotländska sommarnatten.
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A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:– 
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3.

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%. F

A
K

T
A Speltid: ca 45 min  Lokal: Mindre samlingssal eller dyl.

Scenmått: 3 m bred, 3 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 5.000:– 
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.

AGNES & ERLAND 
Musikerna och sångarna Agnes Berg och Erland  
Mauritzon Schönberger kommer med en hel liten samling  
instrument; gitarr, fiol och mandolin som ljuder genom luften med  
romantiska smäktande toner och de allra vackraste sångerna.

Agnes Berg är en gedigen musiker som bland annat varit kapellmästare  
i TV-programmet Amigo, tillika på stadsteatern i Borås. Hon har även turnerat  
med Riksteaterns ”Swing it, Alice”, samarbetat med artisten Anna-Lena Brundin  
samt arbetat som kompositör och teatermusiker.

Erland Mauritzon Schönberger är en sångare av rang med rötter i rock’n roll  
men som vigt mer än 20 år av sin karriär åt vackra visor. Han kan få gitarren att  
låta som en hel orkester och är en utmärkt Taubetolkare. Faiblesse för italienska  
sånger. Be om O Solo Mio och ni glömmer det aldrig! Erland har också spelat  
i teateruppsättningar som Carbaret, Zorba och a Slice of Saturday Night.

Spelperiod: v. 16 och 38.

En liten orkester
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CRUSELLKVINTETTEN 
spelar musik från filmens gyllene era!

Känslan av att befinna sig i salongen och komma ihåg filmer och scener som  
har gjorts odödliga just genom tonerna som ackompanjerat dom. Vi presenterar  
kända porträtt från filmens värld som Charlie Chaplin, Ingemar Bergman,  
Hasse & Tage m fl. Vi minns musiken från kända filmer som Sound of music,  
Diktatorn, Moderna tider, Trollflöjten, Att angöra en brygga. Den första kända  
svenska ljudfilmen Säg det i toner får självklart också plats.

Filmmusik som ger oss rysningar, skratt, tårar och allt som hör den vita duken till!

Säg det i toner!  
Musik från vita duken

F
A

K
T

A Speltid: ca 40 min  Lokal: Samlingssal eller större rum
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:–
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.

ÖSTGÖTABANDET 
Dåtidens dansmusik – nutidens klassiker

30- och 40-talets storbandsera födde många orkestrar med legendariska ledare 
såsom Duke Ellington, Count Basie och Glenn Miller. Många av dem hade en  
repertoar som lever och blomstrar än idag, med musik som fortsätter locka ny  
publik, både på dansgolv och i konsertsalar! 

Vi får höra klassiker som Take the A-train, Splanky och A string of pearls men  
också melodier av våra svenska legendarer Thore Ehrling och Harry Arnold.

Storbandslegendarer

F
A

K
T

A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:–
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.

6
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ÖSTGÖTA BRASSKVINTETT 
En konsert där vi får ”möta” ett utbud av våra mest  
älskade, omtvistade, folkkära och klassiska produkter.  
Med ord och toner får vi höra historien bakom dem. 

Bakom varje klassiker finns små berättelser, personliga  
öden och äventyr som lett till stora framgångar. En del  
idéer har fötts av kärlek och omsorg, andra under ensam  
kamp för överlevnad. Östgöta Brasskvintett lotsar er på en  
musikalisk resa genom Sverige, från Amalias polkagrisar  
i Gränna till Gävles väldoftande kafferosteri. Det här  
är kort och gott: Små historier om stora framgångar.

Konserten är inspirerad av boken Svenska klassiker.  
I samarbete med Historiska Media och Historisk Bildbyrå.

Svenska klassiker

8

Som ett minne av oss  
lämnas efter varje  
föreställning en gåva  
i form av boken  
Svenska prylar: Känn  
dig som hemma!

F
A

K
T

A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 5 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:–. 
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.

ÖSTGÖTABANDET  
& HELENA  RITZÉN
Mors lilla Olle, Blåsippan och Bä Bä vita  
lamm är några av sångerna ur Alice  
Tegnérs älskade visskatt, Nu ska vi sjunga!  
Med nya fina arrangemang och lekfullt  
framförda sånger, sjunger och minns vi  
visorna från barndomen. Helena Ritzén och  
Östgötabandet är redo för allsång, är ni? 

Nu ska vi sjunga 
med Alice Tegnér 

F
A

K
T

A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 5.000:–
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.
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Alla dessa kompositörer Signaturer vi  
glömt att vi minns!

CRUSELLKVINTETTEN
bjuder på en underhållande och väl- 
klingande konsert där man blandar  
anekdoter och tokigheter från musikens  
värld. Det blir en charmig och kärleks- 
full betraktelse av våra största och  
mest betydande musikpersonligheter  
som t ex Wolfgang Amadeus Mozart  
och Carl Michael Bellman, sett ur  
en blåsarkvintetts öron.

ÖSTGÖTABANDET
De flesta av oss har tillbringat åtskilliga timmar framför en radio eller TV.  
Mängder av program och serier har kommit och gått och alla har en  
signaturmelodi. Kommer du ihåg dem?

Östgötabandet bjuder på en nostalgisk stund med signaturmelodier  
som många nog har gnolat med i genom åren.

10 11

F
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A Speltid: ca 30 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:–
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%. F

A
K

T
A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.

Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 3.500:–
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.

C
arl M

ichael B
ellm

an

Wolfgang Amadeus Mozart
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Sakta vi gå genom stan
ÖSTGÖTABANDET OCH MARIA OLOFSSON
Monica Zetterlund – en av de mest folkkära och mångsidiga  
sångartister vi har haft i Sverige
Vi minns henne från Hasse & Tages revyer, Utvandrarna och Söderkåkar,  
men kanske mest från hennes underbara sånger, ofta med text av lyriker  
som Beppe Wolgers och Olle Adolphson.

Östgötabandet och sångerskan Maria Olofsson framför en rad låtar ur  
Monica Zetterlunds stora repertoar och vill på detta sätt porträttera  
en oförglömlig artist.

13

Crusellkvintetten bjuder  
på en julkonsert med jul- 
stämning från förr.Vi spelar  
musik och berättar om julen,  
hur den kunde låta, se ut  
och smaka i forna tider.  
Några av julens mest älskade  
sånger blandar vi med både  
folkton och musik ur den  
klassiska blåskvintettreper- 
toaren. Vi har bortglömda  
julklassiker som också letar sig in i konserten. I en stämningsfull  
och stilfull konsert som tillsammans med både rolig och fartig  
musik bjuder på äkta julstämning! Välkomna och God Jul!

Julmusik från förr
Spelperiod: v. 48, 49, 50 
Speltid: 40 min 
Lokal: Samlingssal,  
eller större rum
Scenmått: 4 m bred,  
4 m djup
Byggtid: 45 min   
Rivtid: 30 min
Pris: 3.000:–
För äldreomsorg eller dyl.  
1.000:–/konsert,  
läs mer på sid 3.
Dessa priser gäller  
måndag–fredag kl 10–16.  
Övriga tider se mer info sid 3.  
Moms tillkommer med 25%.

FAKTA

Spelperiod: v. 48 och 50 
Speltid: 40 min 
Lokal: Samlingssal,  
eller större rum
Scenmått: 4 m bred,  
4 m djup
Byggtid: 45 min   
Rivtid: 30 min
Pris: 3.000:–  
För äldreomsorg eller dyl.  
1.000:–/konsert,  
läs mer på sid 3.
Dessa priser gäller  
måndag–fredag kl 10–16.  
Övriga tider se mer info sid 3.  
Moms tillkommer med 25%.

FAKTA

När året är som mörkast och 
dagen som kortast kommer 
Östgöta Brasskvintett  
med en stämningsfylld  
konsert. Det blir julmusik  
i alla dess former från  
psalmer och ringlekar till 
våra mest älskade julsånger.  
Vi hinner också med lite  
allsång i den här mycket  
traditionsrika konserten.

Strålande jul

Spelperiod: v. 48 och 50 
Speltid: 40 min 
Lokal: Samlingssal,  
eller större rum
Scenmått: 4 m bred,  
4 m djup
Byggtid: 45 min   
Rivtid: 30 min
Pris: 3.000:–  
För äldreomsorg eller dyl.  
1.000:–/konsert,  
läs mer på sid 3.
Dessa priser gäller  
måndag–fredag kl 10–16.  
Övriga tider se mer info sid 3.  
Moms tillkommer med 25%.

FAKTA

Östgöta Brasskvintett låter  
oss hänga med på en nostal- 
gisk 50-talsjul! Vi tittar in i  
ett svenskt hem och minns  
hur vi firade jularna vid den  
tiden. Vi minns de levande  
ljusen, det traditionella jul- 
pyntet med nordiska flaggor  
i granen och julskyltningen  
som visade upp både rymd- 
män och sputnikar. Vi spelar  
de mest populära jul melodierna och bjuder upp till sång  
och långdans för de som vill!

Jul i 50-talets Sverige

F
A

K
T

A Speltid: ca 45 min  Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min   Rivtid: 20 min
Pris: 5.000:–. 
För äldreomsorg eller dyl. 1.000:–/konsert, läs mer på sid 3

Dessa priser gäller  
måndag–fredag  
kl 10–16.  
Övriga tider se mer  
information sidan 3.  
Moms tillkommer  
med 25%.
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Östgötabandet

Crusellkvintetten

Pelle Anelid  
trumpet 
Hans Åkesson  
altsax/tenorsax/flöjt 
Lars Sehlstedt  
barytonsax/tenorsax/flöjt 
Lars Hedlund  
trombon 
Niklas Hakegård  
piano 
Mats Bergström  
bas 
Olle Bohm  
trummor

Nina Sognell  
tvärflöjt

Bela Tarrodi  
oboe

Dan Larsson  
klarinett

Katarina Andersson  
valthorn

Andreas From  
fagott 

Östgöta Brasskvintett
Jan-Åke Hermansson  
trumpet 

Mikael Wittwång  
trumpet 

Erik Rapp  
valthorn 

Therese Hammarberg  
trombon 

Magnus Matthiessen  
tuba

ÖSTGÖTA BLÅSARSYMFONIKER är Östergötlands stolta musikresurs med  
anor från 1500-talet. Som en av landets ledande professionella blåsorkestrar  
har orkestern genom generationer bevarat och utvecklat sitt arv, för att idag  
vara en viktig spelare som når alla. Barn, unga, familjer och äldre möter kon- 
tinuerligt Östgöta Blåsarsymfoniker tack vare att orkestern har en bred folklig  
förankring och på grund av att man ständigt jobbar med att hitta nya vägar.

MUSIKERNA I ÖSTGÖTA BLÅSARSYMFONIKER har också i sina  
anställningar att dela sin arbetstid i någon av de tre fasta ensemblerna,  
Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet.

Östgötamusiken

Östgöta Blåsarsymfoniker
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