PROGRAM

PROGRAMBLAD OCH PRESENTATION AV
MEDVERKANDE ARTISTER

MUSIKFEST
I ÖSTERÅKER

15.00 Aurora Berkestam Drysén, Carl-Henrik Gustavsson
15.30 Gunnel Avenstedt Pettersson, Elisabeth Wingård
Ohlsson, Rolf Ohlsson, Wilma och Wanja Ohlsson
16.00

Johanna Hellsing, Klas Widén

16.30

Karin och Charlie Sköld, Alexander Tsutsura,
Vera och Nina Eriksson

17.00

Anneli Olausson, Carl-Henrik Gustavsson

17.30

Göran Olsson, Henrik Olsson och William Olsson

18.00

Ellika Frisell och Rafael Sida

18.30

Erik Andersson
o

ÖSTERÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
SERVERAR KAFFE UTANFÖR KYRKAN

Fr i e n t ré !

o

På grund av pandemin begränsas antalet tillgängliga platser
i kyrkan enligt gällande föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.

PRODUKTION: ÄPPELGÅRDEN 2021

19.00 Musikandakt me
s et
Österåkers kyrkokör

LÖRDAG 31 JULI 2021
KL 15.00 0
I ÖSTERÅKERS KYRKA

Österåker

Sörmland

PRESENTATIONER

Aurora Berkestam Drysén är sångerska, sömmerska och jobbar sedan nyligen på Magdakullan i Näshulta. Aurora är bosatt i Österåker, sjunger ofta
som solist, i en kvartett och är sedan många år en aktiv medlem i Österåkers
kyrkokör.
Carl-Henrik Gustavsson är kyrkomusiker och ekonom i Västra Vingåkers
och Österåkers pastorat och uppvuxen i Julita på andra sidan Öljaren. CarlHenrik spelar piano, orgel och dragspel. Han är 26 år men har redan hunnit
med att leda Österåkers kyrkokör i fyra år.
Gunnel Avenstedt Pettersson, Elisabeth Wingård Ohlsson och Rolf
Ohlsson har från unga år spelat och sjungit folkmusik. Nu fyller nästa generation på med barnbarnen Wilma Ohlsson tio år och Wanja Ohlsson sju år.
Gunnel bor i Vannala och familjen Ohlsson i Blomsterhult.
Johanna Hellsing är musiker och musikpedagog och arbetar i Kulturskolan
och på Stockholms stadsbibliotek. 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.
Karin och Charlie Sköld, Alexander, Nina och Vera Tsutsura bjuder på
ett blandat program med brassinstrument, sång mm. Karin är brasspedagog
på Vingåker kulturskola med tuba som huvudinstrument. Alexander är musikpedagog på Dammsdal och spelar helst kontrabas och gitarr. Charlie 13
år, Nina och Vera 12 år spelar på kulturskolan och har hunnit delta med fiol,
trumpet, trummor, trombon och även sång i flera konstellationer. Karin och
Charlie bor i Kalkbrottsvillorna i Österåker.

Anneli Olausson är agronomekonom och nyinflyttad till Österåker, Hulla
Gård, från småländska Eksjö. Hon påbörjade violinkarriären som 6-åring
för att få chansen att vara med i TV, vilket inte visade sig vara snabbaste
vägen dit. TV-drömmarna lades dock ganska snabbt på hyllan för nya idéer.
Fiolintresset har dock bestått genom livet, och Anneli anlitas för att spela på
gudstjänster, konserter, dop och bröllop. Repertoaren består framför allt av
klassiska stycken, men även vissa inslag av folkmusik förekommer.
Göran Olsson, Henrik Olsson, William Olsson
Göran Olsson är bygdens jazzande klarinettist. Med både teater, musik och
sång har han varit ett stående inslag vid många tillställningar genom åren.
Henrik Olsson är uppvuxen i Österåker och verksam som musiker och
musikpedagog. Som gitarrist turnerar han med Patrik Isaksson, Jennifer
Brown, Thomas DiLeva och Uno Svenningsson. Han är även gitarr-, elbasoch sångpedagog vid Kulturskolan i Katrineholm. William Olsson är en
talangfull 11-årig kille, som spelar trummor, gitarr och piano. Han tar nog
med trumsetet när det ska jazzas med farfar.
Ellika Frisell är spelman på fiol och altfiol. Som veteran på den svenska
folk- och världsmusikscenen har Ellika fördjupat och vidareutvecklat arvet
efter sina lärare Gustav Päkkos och Nils Agenmark och turnerat med band
som Filarfolket, Den Fule och trion Ellika, Solo, Rafael.
Rafael Sida är slagverkare och trumslagare inom afro, latin, jazz och folkmusik. Rafael växte upp i Mexiko och började tidigt spela trumset på den
dynamiska mexikanska musikscenen under 60-talet. Sedan 70-talet är han
ett tungt namn inom jazz och världsmusik i Sverige. Rafael turnerar bland
annat med Ale Möller Band. Ellika och Rafael är fritidsboende i Valltrand,
Österåker.
Erik Andersson är en 17-årig pianist/organist som till hösten börjar andra
året på De Geer Gymnasiet musik i Norrköping. I piano specialiserar Erik
sig i klassisk musik och har konsertpianisten Yoriko Asahara som sin lärare.
I orgel så är snabba Bach-stycken inget problem och det är organisten David Löfgren som är orgellärare. Erik tömmer gärna orgelpiporna på damm
med ett pampigt musikstycke. Erik har sina rötter i Österåker.
Österåker.
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