Låt dig inspireras och
uppleva något nytt.
Kom till Kulturkällaren
våren 2019!

Välkommen till Alvesta
Kulturkällare våren 2019!
Alvestas nya mötesplats för kulturen i Alvesta växer!
Här kan du läsa om redan inplanerade och bokade kulturaktiviteteter i Kulturkällaren. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför tre Kultursoppor på kvällstid och
tre Seniorkonserter fredagsförmiddagar.
Dessutom gör musikföreningen Alvesta Jazz & Blues fyra konserter på lördagskvällar. Även musikföreningen PopCorner kommer att förlägga konserter här, men
har inte någon bokning klar för tryck. Fler arrangemang kommer sålunda till på
vägen. Info om dem hittar du på vår hemsida:
www.alvesta.se/se--gora/Kulturevenemang/kulturkallaren/
Utöver det som program som presenteras här bedriver många andra aktörer kulturaktiviteter för olika målgrupper i Kulturkällaren. Platsen är öppen för föreningar, kulturaktörer, studieförbund och enskilda människor som vill utveckla kultur
för olika människor i Alvesta.
Kanske vill du skapa någon spännande aktivitet eller ett evenemang? Hör av dig,
så kan vi säkert hjälpa dig på vägen. Vi hoppas att Kulturkällaren ska inspirera dig
till att ta initiativ för att skapa mer kultur!
Alla är välkomna! Barn och unga, vuxna med olika kulturintressen, funktionshindrade och äldre. Kulturkällaren är till för alla!
Välkommen gammal som ung med idéer, tankar och förslag på evenemang och
aktiviteter! Det är din Kulturkällare.

Simon Herlitz
Kulturchef

Utöver alla vanliga arrangemang är Kulturkällaren också platsen för många
andra aktiviteter, möten, kurser, mångkulturella evenemang osv.
Mer info om vad som händer här hittar du på www.visitalvesta.se

Erik Ask Upmark
Bättre och bättre dag för dag
Bättre och bättre dag för dag. Pianisten och sångaren Erik Ask-Upmark har under
de senaste åren uppträtt i otaliga sammanhang över hela landet samt i TV-program
som Kulturmagasinet, Sverige! och många fler. I “Bättre och bättre dag för dag” öser
han ur en skattkista av låtar från den svenska revy- och schlagertidens guldålder
(1920-30-40-50-talen) Jules Sylvain, Lasse Dahlqvist, Evert Taube med flera! Alltid
med stämningen på topp och möjlighet att sjunga med i välkända låtar!

DAG & TID:
BILJETT:

FREDAG 15/2

Fredag 15 feb. kl. 10.30 Seniorkonsert
Entré 80 sek. (inkl.fika). Förköp:
www.biljettkiosken.se/alvestakulturbiljett
eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
Även i entré; kontant, swish eller kort.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

Soundscape Orchestra
Musikalliskt bubblande gryta

Prisad kvartett
Hanna Paulsberg Concept & Magnus Broo

Soundscape Orchestra är en nutida svensk jazz-ensemble som lånar influenser från
Miles Davis fusion av free-form jazz och funk. Bandet gör denna musikaliska gryta
aktuell via bubblande syntar, urban rytmik och en stor nyfikenhet för nya uttryck. En
kväll med musik för lyssnare som söker ett modernt och nyskapande ”ljudskap”.

Den norska saxofonisten Hanna Paulsberg bildade sin kvartett Hanna Paulsberg Concept
redan 2010. Bandet hittade snart sin gemensamma passion för vackra melodier, öppen
improvisation i tydlig form – så kallad ’cookin’ jazz. 2011 vann kvartetten Young Nordic Jazz
Competition i Stockholm och fick även utmärkelsen “Trondheim Jazzfest’s talent award”.
Till Alvesta har Hanna även med sig trumpetaren Magnus Broo. Hanna Paulsberg (tenorsax), Magnus Broo (trumpet), Oscar Grönberg (piano), Trygve Waldemar Fiske (bas), Hans
Hulbaekmo (trummor).

Thomas Wingren, (elektronik, perc.), Adam Forkelid, (keyboard, synth), Anders Åstrand, (vibrafon),
Peter Fredman, (sopransax, klarinett, basclarinet, flöjt), Calle Rasmusson, (trummor)

DAG & TID:
BILJETT:

LÖRDAG 23/2

Lördag 23 feb kl. 19.00
Entré 200 sek. Medlem 150 sek.
Förköp: Jan Strand, 070-271 99 19,
je.strand@telia.com, eller i entrén.
ARRANGÖR: Alvesta Jazz & Blues
LÄNK:
www.alvestajazzoblues.se

DAG & TID:
BILJETT:

LÖRDAG 9/3

Lördag 6 mars, kl. 19.00
Entré 200 sek. Medlem 150 sek. Förköp: Jan Strand,
070-271 99 19, je.strand@telia.com, eller i entrén.
ARRANGÖR: Alvesta Jazz & Blues
LÄNK:
www.alvestajazzoblues.se

Under Paris Himmel – Edith Piaf, Jaques Brel, m.fl.

Ingela Wahlgren o Rune Lindqvist
Under Paris Himmel – Edith Piaf, Jaques Brel, m.fl. är ett program med omtyckta
franska visor och chansons. Sångerna framförs på svenska men med en härlig fransk
stämning. En fläkt av Paris och en resa med besök på caféer, möte med människor,
kultur, kärlek och romantik.

Mellan dröm och verklighet
Ensemble Mare Balticum
EMB bjuder på ballader, glada sånger och taktfasta dansmelodier från 1500- och 1600-talen, samt svenska visor ur folklig tradition. Allt framförs med sång eller instrumentalt på
klingande renässansinstrument som blockflöjt, viola da gamba, luta, violin, trombon och
dulcian. Räkna med en musikmix av gammalt och nytt, okänt och välbekant, både allsång
och dans i varierande former.

TORSDAG 14/3
DAG & TID:
BILJETT:

Tor 14 mars kl. 19.00 Kultursoppa
Entré 150 sek. (inkl.soppa). Förköp: www.biljettkiosken.se
eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

TORSDAG 4/4
DAG & TID:
BILJETT:

Tor 4 april kl. 19.00 Kultursoppa
Entré 150 sek. (inkl.soppa). Förköp: www.biljettkiosken.se
eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

Sydafrikanskt melodiskt sväng
Sebastian Bergströms Oya Sextett

Sånger av Edvard Persson
Ingela Wahlgren o Rune Lindqvist

Chris McGregor är en sydafrikansk legendar som bosatte sig i England och där ledde
flera grupper med musik präglad av dåtidens jazz, med ett tydligt afrikanskt inslag.
Sebastian Bergströms Oya Sextett lyfter fram McGregors melodiska och svängiga
musik och för in den i ett nutida sammanhang. Sebastian Bergström (piano), Niklas
Barnö (trumpet), Elin Larsson (tenorsax), Anna Högberg (altsax), Ville Bromander
(bas), Konrad Agnas (trummor).

Sånger av Edvard Persson. Vi minns dem alla – ”En liden påg från Skåne”, ”Kalle på
Spången” och ”Lite grann från ovan”. Edvard Persson var en oerhört folkkär skådespelare och sångare, som i film efter film spelade munter och godmodig skåning. Nu får
vi höra alla de härliga sångerna, framförda av ”The Singing Nurse” – Ingela Wahlgren,
och ackompanjerad på piano av hennes kollega Rune Lindqvist.

DAG & TID:
BILJETT:

LÖRDAG 23/3

Lör 23 mars kl. 19.00
Entré 200 sek. Medlem 150 sek.
Förköp: Jan Strand, 070-271 99 19,
je.strand@telia.com, eller i entrén.
ARRANGÖR: Alvesta Jazz & Blues
LÄNK:
www.alvestajazzoblues.se

DAG & TID:
BILJETT:

FREDAG 26/4

Fre 26 april kl. 10.30 Seniorkonsert
Entré 80 sek. (inkl.fika).
Förköp: www.biljettkiosken.se/alvestakulturbiljett
eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
Även i entré; kontant, swish eller kort.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

Gypsy Jazz Erkand Morina Duo
Mike Ganesha (FRA) och Erkand Morina (ALB/SVE) älskar verkligen världens genom
tiderna kanske främsta gitarrist - Django Reinhardt. Och de har ett underbart sätt att
uttrycka det på – genom att spela hans musik, gärna och ofta och otroligt bra.
Så välkommen till en helt unik kväll i Kulturkällaren, en resa tillbaka till swingjazzens
tid. Eller Gypsy Jazz, som de själva kallar det.

TORSDAG 9/5
DAG & TID:
BILJETT:

Torsdag 9 maj 19.00 Kultursoppa
Entré 150 sek. (inkl.soppa). Förköp: www.biljettkiosken.
se eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

En gemensam klang Here’s to us
Mer av en händelse träffades de fyra musikerna i denna helt nya kvartett. Tankar kring
en kollektiv, mer ”demokratisk” spelstil växte fram när man spelade tillsammans.
Mindre baserad i långa solon och mer spel utifrån melodier och gruppens gemensamma klang. Och vi lyssnare blir en viktig del i kvartettens oss! En spännande delaktig kväll väntar. Lisen Rylander Löve sax, Nils Berg basklarinett flöjt, Susana Santos
Silva trumpet, Josef Kallerdahl bas.

DAG & TID:
BILJETT:

LÖRDAG 27/4

Lördag 27 april kl. 19.00
Entré 200 sek. Medlem 150 sek.
Förköp: Jan Strand, 070-271 99 19, je.strand@telia.com, eller i entrén.
ARRANGÖR: Alvesta Jazz & Blues
LÄNK:
www.alvestajazzoblues.se

Svenska jazz- och vispärlor +en och annan vals

Anna Persson & Maciej Szymczynski
Rubriken ”Svenska jazz- och vispärlor (samt en och annan vals )” innebär allt från Dan
Anderson och Snoddas till Monica Zetterlund och Alice Babs. Med piano/sång och
kontrabas tar sig denna duo an låtarna på ett väldigt unikt vis. Igenkänningsfaktorn är
stor. Anna och Maciej har spelat med många av vår tids mest uppskattade artister på
varsitt håll genom åren och mötts i dörren på diverse spelplatser. Bli inte förvånad om
det rycker i benen och ni bara inte kan låta bli att ta en sväng om!

FREDAG 17/5
DAG & TID:
BILJETT:

Fredag 17 maj 10.30 Seniorkonsert
Entré 80 sek. (inkl.fika). Förköp:
www.biljettkiosken.se/alvestakulturbiljett
eller Alvesta Bibliotek 0472 – 152 69.
Även i entré; kontant, swish eller kort.
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:
www.alvesta.se

Samarverkansavtal
Man kan välja att skriva ett samverkansavtal med kultur och fritidsförvaltningen.
Har man gjort det så har man större möjlighet att påverka platsens utformning och
innehåll. Man får också tillgång till mer lagerutrymme och får en kurs (körkort) i
hur vi använder lokalens teknik. Dessutom skapas möjlighet till god samverkan med
andra kulturföreningar kring olika arrangemang. Möjlig samverkan kan också skapas
med kultur och fritidsförvaltningen i Alvesta kommun. Vi träffas 2 gånger per år.

Andra stöd
Vill ni bygga en ny kulturförening som är intresserade av att skapa och arrangera i
Alvesta kommun?
Har ni tankar på arrangemang eller aktiviteter som behöver utvecklas? Kontakta oss!
Vi stödjer er!

Teknik och lokal
Vi har en huvudlokal med tillhörande scen som är nyrenoverad. Vi har installerat ny
ledd belysning som är avsedd för sceniskt bruk. Vi har också tillgång till ljudbord och
ett piano som är möjliga att hyra för olika evenemang.

Bokning
Kulturkällaren
Kulturkällaren är precis som det låter. En källare i vilken Kulturen ryms. Nu kan ni boka
denna mysiga lokal till ett lågt pris för kulturarrangemang, föreläsningar, utbildning,
styrelsemöte m.m.
Kulturkällaren kan inte bokas som festlokal.
Frågor och bokning:
E-mail: lokalbokningen@alvesta.se
Telefon: 0472-152 48
Telefontid: mån-tors 9.45-11.45
Prisuppgifter:
www.alvesta.se/se--gora/Kulturevenemang/kulturkallaren/
Förköp:
www.biljettkiosken.se/alvestakulturbiljett

Ni som vill använda och hyra teknik till olika arrangemang. Kontakta oss!
Lokalbokning: Mån – tors 9.15-11.45 på 0472- 152 48, lokalbokningen@alvesta.se
Övriga frågor: Ons- torsdag, 0472-152 73, karin.astrom@alvesta.se

Nytt förköp via Biljettkiosken!
Nu kan du förköpa dina biljetter till kommunens arrangemang i Kulturkällaren på
www.biljettkiosken.se Rulla ner på startsidan, fyll i Alvesta i rutan ”Närhet”, då hittar du
våra arrangemang efter rätt datum. Klicka dig vidare, så kommer du till vårt förköp.
Du kommer även att hitta direkt länk till respektive förköp på kommunens hemsida:
www.alvesta.se/se--gora/Kulturevenemang/kulturkallaren/
Vi syns och hörs!
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