TEGELSMORAVECKAN
28 aug-4 sep 2016

-en salig blandning av sång,
musik och klokskap

I år bjuder Tegelsmoraveckan på nationellt etablerade och lokalt förankrade artister samt en man
som heter Owe. Grundtanken är som alltid att i Norduppland på rimliga villkor göra kultur av god
kvalitet tillgänglig för en bredare publik. I enlighet härmed erfordras biljetter endast till torsdagens
konsert. I övrigt tillämpas frivilliga avgifter och kollekter.
Med detta program välkomnar vi alla till den 24:e Tegelsmoraveckan

Söndagen 28/8 Tegelsmoradagen

I kyrkan: Gudstjänst kl. 11 med musikmedverkan av Johan J:son Ljung och Malin Karlsson
Allspel vid Sahlströmsstatyn kl. 12.45
På hembygdsgårens scen: kl. 13:30:

JOHAN J:SON BAND

Johan J:son band från Tierp gör sina egna tolkningar
av kända låtar. Det blir jazz, pop, funk, visor av bla,
Uno Svenningsson, Cornelis, Evert Taube mfl.
Bandet består av Johan J:son Ljung, sång, Malin
Karlsson, piano, Valdemar Magnusson, bas, Martin
Lindberg, trummor.

KRÅKTEATERN

Kråkteatern är vendelbygdens egen teatergrupp och
på tegelsmoradagen bjuder de på smakprov ur sina
teaterföreställningar under årens lopp.

Tisdagen den 30/8 Tegelsmora kyrka kl 19:00

VÅGSPEL
Välkomna till en överraskande musikalisk resa. Tre ytterst individuella ensemblemusiker skapar, i
denna trio, musik i gränslandet mellan genrer och musikaliska uttryck.
Margareta Bengtson: sång och harpa.
En av de allra ädlaste sångerskor med
en bakgrund i Real Group! Hon rör sig
fritt och lekfullt genom det musikaliska
landskapet med både sin röst och harpa.

Lennart Simonsson: piano.
Lyhörd och kreativ pianopoet
och kompositör, känd från
Uppsala-baserade ”Trio X”.

Jan Bengtson: flöjt.
En världsflöjtist som liksom sin
syster kombinerar stor virtuositet
med djup musikalitet och alltid
med glimten i ögat.

Onsdagen den 31/8 Tegelsmora kyrka kl 19:00

”Mitt i veckan” med teologen och författaren
OWE WIKSTRÖM
Äntligen kommer Owe till Tegelsmora. Vi har väntat sedan 2001.
Då gav Owe ut sin succébok Långsamhetens lov. Där uppmanas
läsarna till att göra motstånd mot samtidens jäkt. Ett budskap som
är lika aktuellt än idag. Kom till Tegelsmora och lyssna på Owes
kloka ord. Här kommer han att berätta om sitt författarskap och
resonera kring vår tids stora bristvaror: livsnjutningen och det
djupa allvaret.

Torsdagen den 1/9 Eric Sahlström Institutet, Tobo, kl 19:00

BENGAN JANSSON och TRIO X

Entré: 100 :-. Biljetter finns till förköp hos Colorama Örbyhus, Tobo Bilverkstad, Annikas hårstudio Tobo och Friteam
Tierp.

Allan Edwall torde vara en av Sveriges mest
folkkära skådespelare.
De flesta minns hans färgstarka och personliga
tolkningar av drängen Carlsson i Strindbergs
Hemsöborna och pappa Anton i Astrid
Lindgrens Emil i Lönneberga. Mångsysslaren
Edwall var lika personlig när han skrev text och
musik till sina kluriga visor.
Många av dessa kommer att framföras i kväll
när dragspelaren Bengan Jansson i ord, sång och
spel berättar om Allan Edwalls händelserika liv
och leverne.
Bengan omges av det
kompetenta kompet Trio X:
Lennart Simonsson piano,
Per Valter Johansson
bas och Joakim Ekberg
trummor.
Det är många som vill spela
Allan. Men det inga som gör
det så bra som Bengan och
Trio X.

Fredagen den 2/9 Tegelsmora kyrka kl 19:00

Folkmusik med ERIKA och CECILIA
Under hösten 2015 gav Erika och Cecilia
ut sitt tredje album, Polska till Vendelsjön.
Det mottogs med lysande recensioner
såväl i Sverige som utomlands.
I UNT fick albumet 5 kajor av Ulf
Gustafsson. Ulf börjar sin recension
så här: Att svensk folkmusik lever och
utvecklas - den uppländska inte minst är det nya albumet med Erika Lindgren
Liljenstolpe och Cecilia Österholm ett
förkrossande bevis för. Mycket bättre än
så här kan det knappast bli.
Nu kommer Erika och Cecilia till
Tegelsmora. Här kommer duons inlevelse
i sång och spel att bli till en mäktig
upplevelse för publiken.

Söndagen den 4 /9 Tegelsmora
kyrka kl 18:00

Per Harling och
Tegelsmora kyrkokör

Per Harling är en av våra mest älskade psalmmakare. Genom åren har han skrivit åtskilliga
psalmer och andliga visor och finns representerad i många psalmböcker över hela världen.
I slutet av 80-talet var han programledare för
tv-serien ”På psalmens vingar” och i en annan
serie, ”Hela världen sjunger”, fick vi följa Per
till olika världsdelar och dess musik. Något som
så småningom resulterade i en sångbok med
samma namn som används flitigt i gudstjänster
och bland körer. Per Harling har en närvaro i det
han gör och är en inspiratör för sin omgivning.

