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Varje dag är Östgötamusiken ute och 
spelar någonstans i Östergötland. Vi vet 
att det är viktigt med levande musik och 
vi önskar att så många som möjligt ska 
få uppleva musikens upplyftande och 
glädjespridande kraft!  

Därför kommer vi till er! Vi besöker äldreboenden, 
dagverksamheter, träffpunkter, föreningar, pensionärs-
föreningar, sjukvård, kyrkor med mera. Våra konserter 
passar en bred publik – här finns något för alla! 
Vad sägs till exempel om opera, jazz, visa, berättande, 
klassisk musik eller julmusik?

Det är bara att börja välja!
Alla våra konserter spelas av professionella 
musiker – Östgötamusikens egna ensembler, 
Crusellkvintetten, Östgöta Brasskvintett, 
Östgötabandet samt frilansande artister. 
Kontakta oss gärna och berätta vad ni har 
för önskemål.
Vi hörs!

 Frida Edstrand
Bokare

Katariiina Matthiessen
Producent  

Information om priser

Alla priser i den här katalogen är subventionerade av Östgötamusiken. 
Men för er som bokar till äldreomsorg, såsom serviceboenden, dagverksam-
het och träffpunkter på äldreboenden gäller Region Östergötlands subven-
tionering, Kultur för äldre*. Ni betalar endast 1000 kr per konsert.
Alla priser gäller måndag till fredag (ej röda dagar) kl. 10–16. Övriga 
dagar och tider samt offentliga konserter gäller pris efter överenskommelse.
Teknik, resor och hotell för våra musiker ingår i priset. 
Moms tillkommer med 25%.

*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 sub-
ventionerat varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören 
betalar 1000 kronor per föreställning 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 budget-
erade medlen för att skapa balans i regionen. Vid intresse, läs mer på 
www.kulturforaldre.se

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

Bokning och information
Boka via 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 (växel)

www.ostgotamusiken.se



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.

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

Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.
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1819 föddes Clara Schumann, en mycket begåvad pianist och tonsättare. 
Vi bekantar oss med hennes musik innan vi spelar oss vidare i historien. 
Vi gör nedslag runt om i Europa och kliver in i intima musikaliska salonger 
och pampiga operahus. Ni får njuta av finstämda visor och romanser samt 
medverka som kör i den smäktande Änkevalsen ur Glada änkan. Vi kommer 
att möta såväl Grieg, Bizet och Mozart, som varandra. 
Anna Larsdotter Persson och Maria Lindegren har jobbat tillsammans i 
många olika produktioner och uppskattar verkligen att komma ut och möta 
publiken på nära håll. Vi utlovar en trevlig stund där musiken och samtalet 
skapar en fin helhet. 
Spelperiod: vecka 12 och vecka 43 

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 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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



Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. Moms tillkommer med 25%.
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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 Jämt-
land 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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Tillsammans med Crusellkvintetten ger vi oss ut på en musikalisk och 
historisk rundtur med utgångspunkt i Linköping och Östergötland
Vi samtalar om hur musiken upplevdes och användes förr i tiden och vi 
inspireras av människoöden från 1700-talet fram till 1800-talets början. 
Vi ställer frågor som: Lyssnade man på musik? Var spelades musik? 
Fanns musiken i var mans hem eller var det bara i kyrkor och på slott 
man kunde höra musik? 
Det blir en konsert fylld med vacker musik och spännande berättelser! 
Välkommen alla historielyssnare!

Speltid: ca 40 min 
Lokal: Samlingssal eller större rum
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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



8

Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 5 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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

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.

Som ett minne av oss lämnas efter varje föreställning en gåva 
i form av boken Svenska prylar – känn dig som hemma!  
Konserten är inspirerad av boken Svenska klassiker. I samarbete med 
Historiska Media och Historisk Bildbyrå.
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Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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

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 fort-
sätter 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.
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Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. Moms tillkommer med 25%.

Speltid: ca 40 min 
Lokal: Samlingssal eller större rum
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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, 
Ingmar Bergman, Hasse & Tage m fl. Vi minns musiken från kända 
filmer som Sound of music, Diktatorn, Moderna tider, Trollflöjten 
och Att angöra en brygga. Den första kända svenska ljudfilmen 
Säg det i toner får självklart också plats. 
Det blir filmmusik som ger oss rysningar, skratt, tårar och allt som 
hör den vita duken till!
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Cornelis i våra hjärtan är den dramatiska berättelsen om en av vår tids 
största poeter och mest folkkära artister – Cornelis Vreeswijk. 
Under sitt stormiga, femtioåriga liv skrev han oförglömliga texter som 
kunde locka både barn och vuxna – Brev från kolonien, Hönan Agda, 
Balladen om Fredrik Åkare med flera. Trettio år efter sin 
död fortsätter han att locka ny publik. Här framförs 
hans visor av vissångare Mikael Edfelt som bland 
annat spelat i radio och på Mosebacke i Stockholm.
Spelperiod: vecka 11

Speltid: ca 55 min 
Lokal: Mindre samlingssal eller dyl.
Scenmått: 2 m bred, 2 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 3 800 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. Moms tillkommer med 25%.
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Crusellkvintetten gästas under december månad 
av sångerskan Ella Morin. Ella studerar vid Opera-
högskolan i Stockholm. Hon är född och uppvuxen 
i Linköping så det känns extra roligt att få möjlig-
het att presentera henne för publiken här i 
Östergötland. På programmet står klassiska 
jul- och adventssånger ackompanjerade 
av klassisk blåsarkvintett. 
Vackrare och mer 
stämningsfullt än så 
här kan det inte bli! 

Crusellkvintetten bjuder på en julkonsert med julstämning 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 blåskvintettrepertoaren. 
Vi har bortglömda julklassiker som 
också letar sig in i konserten. 
Det blir en stämningsfull och 
stilfull konsert som även bjuder 
på rolig och fartfylld musik för 
att skapa äkta julstämning! 
Välkomna och God Jul!

Spelperiod: vecka 47–51 
Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup
Byggtid: 45 min, Rivtid: 30 min

Pris: 3000 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

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

Östgöta Brasskvintett 
Inled julen med en spännande och mysig stund tillsammans med oss! 
Du får höra historier kring några av julens många symboler. 
Vad vore julen utan alla ljus? Varför är just färgerna röd och grön så 
viktiga för oss? 

Och vad symboliserar egentligen 
stjärnan? Naturligtvis så spelar 
vi också både gamla och nya 
julsånger som man kan lyssna 
och sjunga med till. 
Välkomna!
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Monica Zetterlund – en av de mest folkkära och mångsidiga 
sångartisterna 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.

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

Speltid: ca 45 min 
Lokal: Samlingssal eller dyl.
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup
Byggtid: 40 min 
Rivtid: 20 min

Pris: 5 000 kr/konsert
För äldreomsorg eller dyl 
1000 kr/konsert, 
läs mer på sid 3.

Östgöta Blåsarsymfoniker är en av landets ledande professionella 
blåsorkestrar med anor från 1500-talet. Orkestern bevarar och utvecklar 
sitt arv och når alla östgötar – barn, ungdomar, familjer och äldre.
Östgöta Blåsarsymfonikers musiker utgör också Crusellkvintetten, 
Östgöta Brasskvintett och Östgötabandet.

Jan-Åke Hermansson - trumpet
Mikael Wittwång - trumpet
Erik Rapp - valthorn
Therese Hammarberg - trombon
Magnus Matthiessen - tuba

Pelle Anelid - trumpet
Hans Åkesson - altsax/tenorsax 
och flöjt
Vakant - barytonsax/tenorsax 
och 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 Blåsarsymfoniker

Östgöta Brasskvintett ÖstgötabandetCrusellkvintetten
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Med reservation för eventuella ändringar.



Besöksadress: Östgötagatan 19
(Linköping Konsert & Kongress)
Adress: Östgötamusiken, Box 140, 
58102 Linköping
Telefon: 013-35 99 70 (växel)
www.ostgotamusiken.se

Följ oss på sociala medier! 


