
TEGELSMORAVECKAN 27 aug-3 sep 2017

-allvar och glädje med Luther och Lill
Tegelsmoraveckan inramas i år av de uppländska glädjespridarna Mattias Jansson och Ako samt 

kryddas med sångaren Gustaf Norén från Mando Diao. Grundtanken är som alltid att i Norduppland 
på rimliga villkor göra kultur av god kvalité tillgänglig  för en bredare publik. I enlighet härmed er-

fordras biljetter endast till tisdagens konsert. I övrigt tillämpas frivilliga avgifter och kollekter.

Med detta program välkomnar vi alla och envar till den 25:e Tegelsmoraveckan.
 



Söndagen 27/8 Tegelsmoradagen Tegelsmora kyrka  kl. 11 
Gudstjänst i kyrkan och underhållning från scenen vid hembygdsgården

MATTIAS JANSSON
Mattias Jansson, den sjungande bonden från Fa-
ringe, torde vara en av länets populäraste personer 
alla kategorier. Mattias framträder i  många olika 
och måhända oväntade miljöer. Allsången han 
arrangerar hemma i kohagen  är bara ett exempel.  
Under Tegelsmoradagen medverkar han såväl 
under gudstjänsten i kyrkan som på hembygds-
gårdens scen. Då tillsammans med sångkören 
Refrängen.

SÅNGKÖREN REFRÄNGEN
Under Britta Furenborns ledning har sångkören Refrängen på kort tid blivit ett 
populärt inslag på många scener  i Uppland. Kören med basen i Tierps köping 
har medlemmar från Mehedeby i norr till Gyllby i söder. För kompet svarar 
multimusikanten Lasse Lindström. I dag får de sällskap med Mattias Jansson 
och hans dragspel. Något som borgar för att även publiken inbjuds att delta i 
sången.

Foto: Ewa-Marie Rundqvist

Tisdagen den 29/ 8 Tegelsmora kyrka kl. 19:00
LILL LINDFORS OCH TRIO X 

Lillemor Lindfors är artisten, barnambassadören, författaren, komikern, låtskrivaren och inte minst sångaren 
som blivit Lill med svenska folket. Större än så kan man inte bli i Sverige sedan adelsväsendet avskaffades. 
Det är med stolthet vi välkomnar det musikaliska glädjebyggandets mästare till Tegelsmora. 
Här omges hon av Trio X samt den internationellt belönade svenske fingerspelsgitarristen Emil Ernebro



Onsdagen den 30/8 Tegelsmora kyrka kl. 19.00
LUTHER - DÖD ELLER LEVANDE

Torsdagen den 31/8 Tegelsmora kyrka kl. 
18:00
VISOR MED MONOTHIN

Efter skilsmässan med Mando Diao har Gustaf Norén gått 
vidare i nya musikaliska konstellationer.
I Monothin samarbetar han med Christoffer Anthin på bas, 
Marcus Moszny på piano och dj Mario. De följer Norén på 
ett lyhört sätt där han strövar i betraktelser och tankar om 
sitt liv i musikvärlden och i sin hembygd, för att travestera 
honom själv och Fröding. Vi ser fram emot en spännande 
kväll med visor, pop och folksånger på gruppens eget sätt.

Foto: Ewa-Marie Rundqvist

Skådespelaren och 
författaren Per Ragnar 
vänder upp och ner på 
bilden av reformatorn, 
bibelöversättaren och 
själasörjaren Luther. 
Fram träder en man 
med humor, livsglädje 
och varm omsorg om 
andra, liksom en man 
som kämpade med sin 
Gud, med sin tro och 
sina tvivel. 

Per Ragnar har många ansikten. Känd som författare, folkkär 
skådespelare, lyriker, regissör, TV-producent, programledare, 
med mera. Efter fyra års umgänge med Luther och efter att 
boken Luther – död eller levande kommit ut, fann Per Ragnar 
en man med båda fötterna på jorden och huvudet i himlen. 

Orgelmusiken framförs här av Patrik Sandin, organist i Ersta 
kyrka i Stockholm och en efterfrågad sångsolist i såväl Sverige 
som utomlands.



Söndagen den 3/9 Tegelsmora kyrka kl.18:00
KÄRLEKENS TID

Konsert med Ako, Sacke och Tegelsmora kyrkokör under ledning av Gunhild Scheike. Den ständigt aktuella 
Ako - Anna-Karin Nytell Oldeberg, har länge stått på kyrkokörens önskelista.Vad passar då bättre än att bjuda  
hit henne i år då hon av Uppsala kommun tilldelats Gösta Knutsson stipendiet. Sagt och gjort ! Nu är hon här 
tillsammans med den  i Örbyhus uppväxte pianisten Sacharias, Sakke, Åkerman. Även Ako har Nordupp-
ländsk anknytning. Som barn bodde hon i Karlholmsbruk. Ako, Sacke  och kyrkokören bjuder denna kväll 
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på  en konsert bestående av musik med kärleken i 
centrum. Vackrare budskap än så står ej att få.


