


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, pensionärsföreningar, sjukvård, kyrkor eller helt 
enkelt där ni befinner er. Våra konserter passar en bred publik – här finns 
något för alla! Vad sägs till exempel om jazz, visa, berättande, klassisk 
musik och 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  

Musik gör något bra med oss!
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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 1500 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.
Samtliga priser gäller för konserter i  Östergötland. Vid intresse utanför 
Östergötland kontakta oss för mer information. 
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 1500 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
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FO Spelperiod: vecka 20. Speltid: ca 45 min. Lokal: rum, större rum eller samlingssal. 

Scenmått: 2 m bred, 2 m djup. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3 800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

GITTE KOMMER!
En konsert för alla sinnen!

Gitte Pålsson har en fantastisk förmåga 
att med sång och musik skapa en hem-
känsla där alla får plats. 
Välkommen till en konsert där allas 
sinnen aktiveras med visor, sånger, 
gitarr och dragspelsmusik. Gitte 
delar med sig av sin livserfarenhet 
och glädje där hon med stor 
kunskap vägleder, inspirerar 
och aktiverar publiken, men 
också personalen.

Gitte Pålsson är utbildad rytmikpedagog och 
har en fil mag i musikterapi. Som artist har hon 
lång erfarenhet av att uppträda inom äldre- och 
demensvård och har frilansat i snart 30 år i 
både Sverige, Finland, Danmark, Bolivia och 
Peru. Hennes stora intresse för vad musik 
kan göra för äldres välmående stärktes 
när hennes egna föräldrar insjuknade i 
demens. Numera är Gitte en expert på att 
bemöta och lyfta äldre, demenssjuka och 
vårdpersonal med musik.
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En konsert där Östgötabandet tar er med till kända platser runt om i Europa 
och bjuder på evigt unga melodier från olika tider och stilar. Det kommer att 
bjudas på italienska pärlor, paso doble från Spanien, vals från Ryssland, tango 
från Finland och franska sånger, bland mycket annat. När vi 
stannar till i England blir det till musik av the Beatles. 
Varmt välkomna till en härlig stund tillsammans med 
Östgötabandet och musik med hög igenkänningsfaktor!

Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller dyl. 
Scenmått: 6 m bred, 6 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3 800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

EUROPA RUNT 
Östgötabandet
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I detta program gör Crusellkvintetten en betraktelse över det folkkära 
radarparet Hasse och Tage. I deras mångåriga samarbete återfinns massor 
av musik som Crusellkvintetten fokuserar på, men självklart porträtteras 
de båda komikerna även på andra sätt. Det bjuds på berättelser från deras 
karriärer, anekdoter, skämt och kanske någon liten sketch!
Välkomna till ett kärleksfullt porträtt av Hasse och Tage.

HASSE OCH TAGE
MUSIK, SKRATT OCH LITE ANNAT.

Crusellkvintetten
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FO Speltid: ca 40 min. Lokal: större rum eller samlingssal. 

Scenmått: 4 m bred, 4 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3 800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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FO Spelperiod: vecka 38. Speltid: ca 45 min. Lokal: större rum eller samlingssal. 
Scenmått: 3 m bred, 3 m djup. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 5 000 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

Då Närproducerat musicerar uppstår deras alldeles egna karaktär ur 
Nordisk folksång, jazztrumpet och flamencogitarr. Repertoaren utlovar 
guldkorn från bl.a. Taube, Cornelis blandat med egenskriven musik. 
På ett sällsynt och eget sätt spelar trion de mest vanliga och folkkäraste 
låtarna från Sveriges alla hörn. Så skimrande var aldrig havet, Ute blåser 
sommarvind och Lilla Vackra Anna är exempel på låtar som lyssnaren 
kommer att få höra! 
 I mötet mellan Anna Larsson, Karl Wallmyr och Jonathan Bondesson 
drabbas lyssnaren av en koncentrerad lyhördhet där en magisk och genuin 
stämning uppstår.

NÄRPRODUCERAT
Guldkorn från Sverige på jazztrumpet, 
flamencogitarr och folksång!
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SIGNATURER VI 
GLÖMT ATT VI MINNS!

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.

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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.BO
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FO 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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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Välkommen till 60-talet! 
Östgöta Brasskvintett packar 
in sig i sin Volvo PV och 
lämnar 50-talet för att möta 
nästa decennium.
Det blir en musikalisk resa i 
ett Sverige där rymdåldern, 
popkonsten och prylarna 
blomstrar. Det var en tid som 
framförallt var ungdomarnas 
och revoltens årtionde, men 
också en tid då Kalle Anka 
och hans vänner intog 
TV-rutan och människan tog 
sina första steg på månen.
Ni kommer att få höra många 
spännande historier och lyssna 
på välkänd musik! 
Ni hänger väl med?
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Lyssna på Crusellkvintetten som 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 dem. 
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!

SÄG DET I TONER!
MUSIK FRÅN VITA DUKEN.
Crusellkvintetten

BO
KN

IN
GS

IN
FO 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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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FO 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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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Här bjuder vi på en go’ blandning av melodier från 50- och 60-talen.
Gemensamt för dessa är att dom alla har legat på svensktoppen.
Vi har bland annat Flickor bak i bilen, en Tuff brud och en Mamma är lik
sin mamma. Maria Olofsson har tillsammans med Östgötabandet plockat
ut sina absoluta favoriter från den här tiden och blandar dem med glada
skratt och humor!
Siw Malmqvist, Tova Carson, Lill Lindfors och Lill-Babs är några av de
artister som bidragit till denna konsert.

SVENSKTOPPAR 
FRÅN FÖRR

Östgötabandet med Maria Olofsson
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FO 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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

SVENSKA KLASSIKER
Östgöta Brasskvintett

12

Med ord och toner får vi höra historierna om flera av våra mest älskade, 
omtvistade, folkkära och klassiska prylar. 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. 

Boken Svenska prylar – känn dig som hemma! överlämnas som 
minnesgåva efter varje föreställning.  
I samarbete med Historiska Media och Historisk Bildbyrå.



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. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

HISTORIELYSSNARNA
Crusellkvintetten
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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! 
Välkomna alla historielyssnare!
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Spelperiod: vecka 49—51. Speltid: ca 45 min. Lokal: större rum eller samlingssal. 
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup. Byggtid: 30 min. Rivtid: 30 min. 
Pris: 3000 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.
Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

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 
under julen? Naturligtvis så spelar vi också 
både gamla och nya julsånger som man kan 
lyssna till och sjunga med i. 

Varmt välkomna!

ALLA TIDERS JUL
Östgöta Brasskvintett

Följ med Crusellkvintetten på en gnistrande musikalisk resa i julens tecken. Som 
vanligt när kvintetten kommer på besök bjuds det på värme, igenkänning och nya 
godbitar för öronen. Förbered er på en spännande tur till olika platser på vår runda 
jord för att upptäcka de lokala jultraditionerna. 
Packa ner yllevantar, ta fram släden och glöm inte solhatten för de sydligare bredd-
graderna så ses vi och välkomnar julen tillsammans.

FELIZ NAVIDAD – JUL JORDEN RUNT
Crusellkvintetten
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Vi är Östgötamusiken!
Vi spelar oftast ute hos vår publik – nästan varje dag är Östgötamusiken ute och spelar 
någonstans i Östergötland. Det kan vara ett äldreboende, en förskola, en fullsatt Crusell-
hallen eller någon helt annan plats. Under 2018 var vi ute och spelade 423 konserter i hela 
regionen och dess 13 kommuner. Oavsett var vi spelar vill vi sprida glädjen som musiken 
ger och som i sin tur skapar gemenskap, minnen och den speciella känslan av delaktighet 
som bara levande musik förmedlar.
 Östgöta Blåsarsymfoniker består av 17 professionella musiker som också ingår i 
ensemblerna Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet.
 Östgöta Blåsarsymfoniker är en av Sveriges ledande professionella blåsorkestrar med 
anor från 1500-talet. Vår abonnemangsserie, Crusellserien, ger konserter där publiken 
erbjuds en festlig kväll med guldkant.
 Andra publika spelningar som Östgötamusikens ensembler gör är bland annat 
kammarmusikserien Konstpaus, konsertserien för barn Musik på Winden, spelningar i 
samband med festivaler och stadsfester samt andra offentliga tillställningar.
 Östgötamusiken bevarar och utvecklar sitt musikaliska arv och når alla östgötar – barn, 
ungdomar, familjer och äldre – i såväl städerna som på landsbygden. Vi gör vårt bästa 
varje dag för att leva upp till vårt motto som är Östgötamusiken – För alla i regionen!

ÖDESHÖG

VADSTENA

MOTALA

MJÖLBY
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Östersjön

BOXHOLM

HESTRA

ASBY

RYDSNÄS
ÖSTERBYMO

KISA

HORN

RIMFORSAULRIKA

BROKIND

NYKIL

MANTORP

VIKINGSTAD
LINKÖPING

EKÄNGEN

ÅTVIDABERG
FALERUM

VALDEMARSVIK

GRYT

GUSUM

RINGARUM

TYRISLÖTSTUREFORS GREBO
BANKEKIND

ASKEBY

GISTAD
NORSHOLM

SÖDERKÖPING
ÖSTRA RYD

KIMSTAD

SKÄRBLACKA
NORRKÖPING

ÖSTRA HUSBY

ARKÖSUND

KROKEK
SVÄRTINGE

ÅBY

SIMONSTORP

FINSPÅNG

REJMYRE

HÄLLESTAD
GRYTGÖL

E22
E4

GODEGÅRD
TJÄLLMO

BORENSBERG
LJUNGSBRO

SKÄNNINGE

HÄSTHOLMEN
VÄDERSTAD

LINGHEM

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

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

Crusellkvintetten
Nina Sognell, tvärflöjt
Blanca Sans, oboe
Dan Larsson, klarinett
Katarina Andersson, valthorn
Andreas From, fagott

Musik för mogen publik Utgivning: januari 2020. 
• Ansvarig utgivare: Östgötamusiken. • Redaktör: Katariiina Matthiessen. • Fotografer: Ulla-Carin Ekblom, Lasse Hejdenberg 
(Hejdlösa Bilder), Linus Morales, Istock Photo, Jonas Lundgren. • Grafisk form och layout: Malin Lundgren. 
• Illustrationer: Vågspel – Wilma Lundgren. • Övriga illustrationer: Malin Lundgren. 
• Produktion: Komplus Kommunikationsbyrå. • Tryck: Larsson Offsettryck AB.  • Papper: Arctic Volume. 

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! 

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! 


