PROGRAM

PROGRAMBLAD OCH PRESENTATION AV
MEDVERKANDE ARTISTER

MUSIKFEST
I ÖSTERÅKER

14.00 Maria och Patrik Nyberg
14.30 Erik Andersson
15.00 Johanna Hellsing, Klas Widén
15.30 Johanna Bergström, Nicklas Boman

SÖNDAG 8 JULI 2018
KL 14.00 - 20.00
I ÖSTERÅKERS KYRKA

16.00 Karin och Charlie Sköld, Alexander Tsutsura,
Vera och Nina Eriksson
16.30 Karla-Thérèse och Christian Kjellvander

KAFÉ MED SERVERING
I SOCKENSTUGAN UNDER DAGEN

17.00 Aurora Berkestam Drysén, Carl-Henrik Gustavsson
17.30 Ellika Frisell
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18.30 Österåkers kyrkokör
19.00 Musikandakt
Carl-Henrik Gustavsson, Göran Olsson, Nicklas Boman,
Österåkers kyrkokör. Präst Ma Oftedal

PRODUKTION: ÄPPELGÅRDEN 2018

18.00 Ragnhild Boräng Erséus, Johannes Erséus, Malin
Molin, Sven Boräng

Österåker

Sörmland

PRESENTATIONER

Maria och Patrik Nyberg. Maria har anlitats av vänner och bekanta för att
sjunga på bröllop och fester under många år. Patrik har egentligen trummor som
huvudinstrument, men plockade fram gitarren och en stor portion mod och
började spela och sjunga då de träffades. De spelar avskalade versioner av olika
”örhängen” och även egenskrivet material. Maria och Patrik är bosatta i Lindtäppan, Österåker där de driver hunddagis och hundpensionat.
Erik Andersson är 14 år och börjar till hösten andra året på högstadiet. Snabba
Bach-stycken är inget problem för denna orgeltalang som har Christian Wallentin som orgellärare. Erik tömmer gärna orgelpiporna på damm med ett pampigt
musikstycke. Erik har sina rötter i Österåker.
Johanna Hellsing är musiker och musikpedagog och arbetar i Kulturskolan och
på Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Klas Widén komponerar musik för barn och unga, teater, film och radio och har
varit musikalisk ledare vid bl. a Riksteatern och Uppsala Stadsteater. Johanna och
Klas är fritidsboende i Hulla, Österåker.
Johanna Bergström är uppvuxen i Katrineholm och jobbar numera som fritidspedagog på Österåkersbygdens friskola. Johanna har alltid sjungit och gillar att
sprida glädje med sin fina stämma. Nicklas Boman är en flitigt anlitad gitarrist
uppvuxen i Katrineholm. Numera är Nicklas bosatt i Örebro och jobbar som
gitarrlärare samtidigt som han frilansar som gitarrist med hela Sverige som sitt
arbetsfält. Johanna och Nicklas kommer att tolka kända låtar ur Bryan Adams
repertoar.
Karin och Charlie Sköld och vännerna Alexander Tsutsura, Vera och Nina Eriksson spelar fiol, kontrabas m m i en skön blandning av musik. Karin är lärare
på Vingåkers kulturskola och Alexander musiklärarassistent på Dammsdalsskolan. Charlie, Vera och Nina är elever i kulturskolan och i Österåkersbygdens
friskola.

Karla-Thérèse Kjellvander arbetar i vardagslag som copywriter på ett företag
i Örebro, men för Österåkersborna och många andra är hon framförallt känd
som en mycket skicklig sångerska. Hon har gjort konserter och spelat in ett
antal skivor tillsammans med olika grupper och även med Christian. Christian Kjellvander är en svensk låtskrivare, sångare och gitarrist. Han turnerar
till största delen utomlands men också i Sverige och har spelat in ett stort
antal skivor och album. I den tidigare missionskyrkan i Österåker, där han bor
tillsammans med familjen, har han skapat en inspelningsstudio. Christians
senaste skivor, ”The Pitcher” och ”A Village: Natural Light” spelades in där. För
den senare belönades han med det årets pris för bästa ”singer/songwriter” på
Manifestgalan.
Aurora Berkestam Drysén är Österåkers mest skönsjungande klädbutiksarbetare Hon är 27 år. Aurora sjunger sopran i Österåkers kyrkokör och är ofta solist
när kören ska uppträda. Hon sjunger gärna klassiskt och musikal. Aurora är
bosatt i Österåker.
Carl-Henrik Gustavsson är kyrkomusiker i Västra Vingåkers och Österåkers
pastorat.
Ellika Frisell är spelman och veteran på den svenska folk- och världsmusikscenen. Ellika hörs numera mest i trion ELLIKA SOLO RAFAEL. Hon är lärare
vid Musikhögskolan i Stockholm. Ellika är fritidsboende i Valltrand, Österåker.
Ragnhild Boräng Erséus bor i Lerum och är bibliotekarie. Hon har gått på
musikhögskolan i Göteborg och sjungit i flera körer bl. a Göteborgs kammarkör. Johannes Erséus är gymnasielärare i Alingsås i musik och matematik. Han
ackompanjerar ofta körer och solister. Medverkar gör också Malin Molin och
Sven Boräng, skådespelare vid Borås respektive Malmö stadsteatrar. Ragnhild
och Sven är uppvuxna i Vingåker.
Österåkers kyrkokör är en fyrstämmig kör som består av 16 korister. CarlHenrik Gustavsson är körledare sedan våren 2017. Kyrkokören sjunger vid alla
större gudstjänster i Österåkers kyrka och samarbetar ofta ihop med Västra
Vingåkers kyrkokör, bl.a. vid julkonserterna. Österåkers kyrkokör bildades
redan 1928, vilket innebär att kören i år fyller 90 år!
Göran Olsson är lantbrukare. Med sin klarinett gläder han oss Österåkersbor
vid många olika begivenheter. Göran bor i Säby i Österåker.

