
Låt dig inspireras och 
uppleva något nytt. 

Kom till Kulturkällaren!



Välkommen till 
Kulturkällaren!

Program

Vi är stolta över att kunna presentera en ny mötesplats för kulturen
i Alvesta!

Här presenterar vi musik och mindre teater- och berättarprogram. 
Vi  bedriver också andra kulturaktiviteter för olika målgrupper. Platsen 
är öppen för föreningar, kulturaktörer, studieförbund och enskilda 
människor som vill utveckla kultur för olika människor i Alvesta.

Här är alla är välkomna. Barn och unga, vuxna med olika kulturintressen, 
funktionshindrade och äldre. Vi hoppas kunna skapa något för alla!

Nya föreningar håller nu på att bildas, som kan skapa flera spännande  
aktiviteter och evenemang för Alvesta. Vi hoppas platsen kan inspirera  
andra att ta initiativ till att skapa mer kultur! 

Välkommen gammal som ung med idéer, tankar och förslag på evenemang 
och aktiviteter! Det är din Kulturkällare.
 
Simon Herlitz
Kulturchef 

Kultur och fritidsförvaltningen genomför under hösten 2018 senior-
konserter, Kultursoppor, mångkulturella aktiviteter och olika aktiviteter 
för barn och unga. Två vassa musikföreningar: Popcorner och Alvesta Jazz 
och blues arrangerar själva sammanlagt ca 12-15 konserter per år av mycket 
hög kvalité! Håll tillgodo! 



Lisa Rydberg, fiol, och Lisa Långbacka, ackordeon, är unika röster på den svenska 
musikscenen. De två Lisorna bjuder på musik som nyfiket tänjer på genregränser och 
deras samspel kännetecknas av lyhördhet och innerlighet, ett gemensamt arrangerande 
i stunden. Repertoaren består av traditionella låtar från Hälsingland och Dalarna, 
egna kompositioner inom folkmusik, barock och tango.

LISAS - Fiddle and accordion conversations
Lisa Rydberg och Lisa Långbacka

LÖRDAG 15/9
DAG & TID:  Lördag 15 september, kl. 19.00. Dörrar öppnar 18.00
BILJETT:  Entré 150:- • Studerande, unga -26 år 75:- • Barn under 16 år = Fri entré. 
 Förbokning & förköp:  Alvesta biblioteket t.o.m. 1 timme innan entré. 
 Tel. 0472 - 152 69.  Biljettköp även vid dörren; kontant, Swisch och kort
ARRANGÖR:  Kultur och fritidsförvaltningen - Alvesta Kommun, MusikRiket – Musik i Syd
LÄNK:  www.alvesta.se



LÖRDAG 22/9

FREDAG 5/10

Energiska uttryck och välpolerat samspel i kärlek till 
Duke Ellington med brittisk sax och svensk trombon. 
Lekfullt, muntert och väldigt mycket smittande glädje.
Line up: Tony Kofi saxofon, Ola Åkerman trombon, 
Mathias Landaeus piano, Jonny Åman bas, Cornelia 
Nilsson trummor.

Celebrating Ellington
Ola Åkerman Quintet feat. Tony Kofi

Rofyllda sånger vid pianot Jennie Resman

DAG & TID: Lördag 22 september, kl. 19.00
BILJETT: Biljetter köps direkt i Kulturkällaren före konsert.
ARRANGÖR:  Alvesta Jazz & Blues
LÄNK: www.alvestajazzoblues.se

DAG & TID: fredag 5 oktober, Seniorkonsert 
 Insläpp 10.00 • Konsert 10.30
BILJETT: Entré: 80 sek. (fika) Förbokning & förköp: Alvesta  
 biblioteket t.o.m. 1 timme innan entré.  Tel. 0472 - 152 69.   
 Biljettköp även vid dörren; kontant, Swisch och kort. 
ARRANGÖR: Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK: www.alvesta.se

Jennie Resman bjuder på ett brett program med 
alltifrån nordiska till världsberömda tonsättare  som 
Wilhelm Peterson Berger, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Frédéric Chopin och Johan Sebastian Bach.
Jennie har en stor passion till musiken och pianot. 
Hon var en smula rastlös tidigare när hon ville flytta 
runt för att upptäcka nya sammanhang. Men tillslut 
styrde kärleken henne till Växjö där hon numera är 
bosatt och verksam både som pianist och lärare.



Fenomenal fusion
Jari Haapalainen Trio, JH3
En kärnreaktion av uppbrusande och busiga uttryck. Coolness och avslappnad precision. 
Bullrande friska läten som skakar om. Svängig och humoristisk musikalisk akrobatik.

Medverkande: Jari Haapalainen trummor, 
Per ”texas” Johansson saxofon, Daniel 
Bingert elbas.

DAG & TID: Lördag, 6 oktober, kl. 19.00
BILJETT: Biljetter köps direkt i Kulturkällaren 
 före konsert.
ARRANGÖR:  Alvesta Jazz & Blues
LÄNK: www.alvestajazzoblues.se

LÖRDAG 6/10

Skådespelaren Mats Sturesson och multiinstrumentalisten Jonas Åkerlund berättar 
om storspelmannen August Strömberg, som var en helt unik person. Han var klurig, 
vetgirig, egensinnig, musikalisk, äventyrlig, rolig och intellektuell – en allkonstnär 
i ordets verkliga mening! Vi får ett axplock av vackra sånger, underfundiga dikter 
och dråpliga berättelser som gjort August Strömberg till en av de största sydsvenska 
spelmännen under 1900-talet.

Storspelmannen August Strömberg
Gubbanöjen och Skaldevärk

DAG & TID: Onsdag 17 oktober. Insläpp 18.00 • Konsert 19.00
BILJETT: Entré: 150 sek. (inkl. soppa och bröd)
 Förbokning & förköp: Alvesta biblioteket  
 t.o.m. 1 timme innan entré. Tel. 0472 - 152 69.  
 Biljettköp även vid dörren; kontant, Swisch och kort
ARRANGÖR:  Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK: www.alvesta.se 

ONSDAG 17/10



A New Jazz Imagination 
Ahmed Abdul-Maliks
En dans genom Ahmed Abdul-Maliks magiska universum. Ett möte mellan öster-
ländsk och västerländsk musik och avantgardistiska finurligheter som landar i en 
ny jazzfantasi!

Medverkande: Antonin Gerbal trummor, 
Joel Grip bas, Pat Thomas piano, Seymour 
Wright altsax.

Vem är hon som flyttar in på Lyckliga gatan? Vad hände egentligen på Capri? Och 
varför väntar inte Augustin? En rafflande historia mellan två grannar. Med lekfullt 
gestaltande, danssteg, och tidstypiska kläder presenterar Ann-Sofi Härstedt och 
Magnus Lindén en musikföreställning med godbitar från 1940-, 50- och 60-talens 
repertoar på film, scen och revy. En riktig liten operettkavalkad.

TORSDAG 25/10

Tea for two – Cocktails for you
Ann-Sofi Härstedt och Magnus Lindén

DAG & TID: Torsdag 25 oktober. 
 Insläpp 18.00 • Konsert 19.00
BILJETT:  Entré: 150 sek. (inkl. soppa och bröd)
 Förbokning & förköp: Alvesta biblioteket 
 t.o.m. 1 timme innan entré. Tel. 0472 - 152 69.  
 Biljettköp även vid dörren; kontant, Swisch
 och kort
ARRANGÖR:   Kultur & fritidsförvaltningen, 
 Alvesta Kommun
LÄNK:  www.alvesta.se

DAG & TID: Lördag, 27 oktober, kl. 19.00
BILJETT: Biljetter köps direkt i Kulturkällaren 
 före konsert.
ARRANGÖR: Alvesta Jazz & Blues
LÄNK: www.alvestajazzoblues.se

LÖRDAG 27/10



Folkliga visor och fräckisar med fiol, 
durspel och såg Lajf Carr

DAG & TID: Fredag 2 nov Seniorkonsert. 
 Insläpp 10.00 • Konsert 10.30
BILJETT: Entré: 80 sek. (fika)  Förbokning & förköp: 
 Alvesta biblioteket t.o.m. 1 timme innan entré. 
 Tel. 0472 - 152 69.  Biljettköp även vid dörren; 
 kontant, Swisch och kort
ARRANGÖR:  Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK: www.alvesta.se

FREDAG 2/11

Riksspelman Laif Carr sprider alltid en hemtrevlig och avspänd stämning. Med 
trallvänlig dansmusik och gamla drängavisor inbjuder han alla att sjunga med. 
Instrumenten varieras efter humör och behov: fiol, durspel, såg, munspel och 
mungiga. Utöver skånska visor, spelar han även danska och kanadensiska toner.

Mitt hjärtas musik Yvonne Tuvesson 
Rosenqvist och Maria Ingemarsson Berg

 

TISDAG 13/11
DAG & TID: Tisdag 13 november. Insläpp 18.00 • Konsert 19.00
BILJETT: Entré: 150 sek. (inkl. soppa och bröd)
 Förbokning & förköp: Alvesta biblioteket t.o.m. 
 1 timme innan entré.  Tel. 0472 - 152 69.  
 Biljettköp även vid dörren; kontant, Swisch och kort
ARRANGÖR:  Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK: www.alvesta.se

Soppteater med musikal, operett och opera sånger varvat med berättelser och  
pianospel på högsta nivå!  Yvonne har spelat på ett otal operascener, är en upp- 
skattat radiopratare och älskad solist och aktör. Gjorde uppskattad kultursoppa i 
Kulturkällaren för 1,5 år sedan och är nu tillbaka igen! Maria Ingmarsson Berg är en 
duktig pianist tidigare verksam på smålandsoperan, numera kantor i Teleborgs Kyrka!



Ulla Billquist, krigsårens mest berömda röst i Sverige, är ett kvinnoöde som inte 
berättats tidigare. Varför orkade denna mytomspunna känsliga konstnärsskäl inte leva 
vidare? Och varför stod det bara en liten notis i tidningarna när en av Sveriges största 
artist tog sitt liv, 38 år gammal?  Ingela Wahlgren och Rune Lindqvist sjunger och 
avslöjar ett drama som länge tystades ner.

DAG & TID: Fredag 7 dec Seniorkonsert. Insläpp 10.00
 Konsert 10.30
BILJETT: Entré: 80 sek. (fika)  Förbokning & förköp: 
 Alvesta biblioteket t.o.m. 1 timme innan entré. 
 Tel. 0472 - 152 69.  Biljettköp även vid dörren; 
 kontant, Swisch och kort
ARRANGÖR:   Kultur & fritidsförvaltningen, Alvesta Kommun
LÄNK:  www.alvesta.se

FREDAG 7/12

Vem var Ulla Billquist? 
Ingela Wahlgren & Rune Lindqvist

Sex livsglada kvinnor bjuder på en underhållande föreställning med fantastisk musik, 
roliga anekdoter och kunskap som passar alla. Från blues-kvinnornas tuffa liv till 
70-talets musikikoner som Janis Joplin, Bonnie Raitt, Aretha Franklin och Tina Turner.
Medverkande: Jenny Fall sång, Ulla Wrethagen gitarr sång, Anna Hammarsten keyboard 
sång, Elsie Petrén Saxofon, Eva Grund trummor, Lena Andersson bas.

A tribute to women pioneers in blues and 
rock’n roll Violet Green

LÖRDAG 1/12
DAG & TID:  Lördag, 1 december, kl. 19.00
BILJETT:  Biljetter köps direkt i Kulturkällaren före konsert.

ARRANGÖR:  Alvesta Jazz & Blues
LÄNK:  www.alvestajazzoblues.se



För mer information se Popcorners 
hemsida, www.popcorner.nu

Dregen och Nicke Borg

LÖRDAG 8/12

Onsdag 24 oktober
Skådespelaren & berättaren Johan  
Theodorsson gör två berättarföreställ-
ningar för förskolans 5 åringar i Alvesta 
kommun (abonnerad föreställning) 

27 oktober – 2 november
Höstlovsaktiviteter med kultur för barn 
och unga mellan 6-15 år
Program kommer senare i höst.

Övriga evenemang på gång

DAG & TID:  Lördag, 8 december, ca kl. 19.00
ARTIST: Dregen och nicke Borg
ARRANGÖR: Popcorner

Måndag 5 november
Start av filmverksamhet för barn och 
unga kommer att påbörjas i samverkan 
med kulturenshus, filmskapare och 
föreningar, 6-15 år. 

November månad
Mångkulturell dag och kväll skapas i 
samverkan mellan olika föreningar



Dag Kl. Evenemang

Lördag 15 19.00 LISAS - Fiddle and accordion conversations

Lördag 22 19.00 Celebrating Ellington

SEPTEMBER

Dag Kl. Evenemang

Fredag 5 10.30 Rofyllda sånger vid pianot med Jennie Resman

Lördag 6 19.00 Fenomenal fusion

Onsdag 17 18.00 Storspelmannen August Strömberg

Torsdag 25 18.00 Tea for two – Cocktails for you

Lördag 27 19.00 A New Jazz Imagination

OKTOBER

Dag Kl. Evenemang

Lördag 1 19.00 A tribute to women pioneers in blues and rock’n roll

Fredag 7 10.30 Vem var Ulla Billquist? 

Lördag 8 19.00 Dregen och Nicke Borg

DECEMBER

Dag Kl. Evenemang

Fredag 2 10.30 Folkliga visor och fräckisar med fiol, durspel och såg

Tisdag 13 19.00 Mitt hjärtas musik

NOVEMBER



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. 

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 

Andra nyheter för Kultur och 
fritidsförvaltningens evenemang.
• Dessa tre betalningssätt kommer vi att erbjuda vid dörren: 
 kontant, via kort och via swish 
• Ca november månad: Då kommer vi att kunna erbjuda biljettförsäljning 
 på samtliga av Kultur och fritidsförvaltningens evenemang på nätet. 



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/ 

Bokning
Kulturkällaren


