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Ljuv musik i Västervåla kyrkaLjuv musik i Västervåla kyrka

Fri entré! Fri entré! 
till alla konsertertill alla konserter

  Nu kommer ännu en sommar med ljuv musik i Västervåla kyrka. Genom att 
senarelägga starten av årets serie med sommarmusik så slipper vi (förhopp-
ningsvis) förra sommarens komplikationer som uppstod i och med att besöks-
antalet begränsades till 50. Då fick vi dela ut ett begränsat antal gratisbiljetter 
vilket gjorde att besökarna var tvungna att ta sig till Lindgården eller Nya 
serveringen för att hämta biljetter flera dagar i förväg. Många var glada åt att 
det över huvud taget blev musik det året, så i år hoppas vi att ännu fler blir 
ännu gladare när vi slipper krånglet. I skrivande stund är det ju inte säkert att 
det blir helt krångelfritt i år heller. Vi kan inte säga exakt hur många vi kan 
släppa in, eftersom det beror på hur sällskapen och familjebildningarna ser ut. 
Om alla kommer som solitärer och skall hålla avstånd så ryms inte lika många 
som om många kommer i flockar som kan sitta tätt. Kommer man till kyrkan 
och tycker att det verkar vara för trångt men ändå inte vill vända i dörren så 
kommer vi att ha några få platser öppna på läktaren. Är man ovaccinerad eller 
känner sig rädd av andra skäl så kanske man bör undvika att bevista Musik i 
Sommarkväll.

  Vi hoppas och tror att vi gemensamt skall kunna lösa eventuella problem och 
att vi alla kommer att kunna känna oss lite mer ”normala” och känna igen oss i 
hur livet kunde vara innan ”pestens tid”.

  Som vanligt har vår kyrkomusiker Lena Martinsson lyckats få till ett varierat 
och högkvalitativt program för sommaren och jag hoppas att många kommer 
att få njuta av ett liv fyllt av fin musik och annat gott som hör sommaren till.

Med en önskan om Guds rika välsignelse
Henrik Rydberg



Stockholm Jazz Strings

13 JULI KL 1913 JULI KL 19

Nordic Light Duo ”Sagolikt”
Romansafton inspirerad av Elsa Beskows sagor och målningar 

6 JULI KL 19

Elsa Beskows sagor och målningar ligger 
som en röd tråd genom hela kvällens pro-
gram. Genom valet av romanser och pia-
nostycken, högläsning och utställning av 
15 fotograferade originalmålningar från 
Elsa Beskows sagor, får publiken njuta av 
en helafton i sagornas förlovade värld.

Terese Lien Evenstad violin

Gaianeh Pilossian violin

Ester Forsberg altviolin

Svante Söderqvist cello

Josefine Andersson mezzosopran

Daniel Beskow piano

  Josefine Andersson och Daniel Beskow började sitt samarbete för fem år sedan och 
bildade duon Nordic Light Duo. Båda delar samma glödande kärlek till den nordiska/
europeiska sångskatten. Duon har haft över 100 konserter tillsammans och turnerar runt 
om i Skandinavien. De har fått stöd av både Kulturrådet och Helge Ax:ssons stiftelse, 
samt haft äran att få lektioner av de berömda Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg.

Stockholm Jazz Strings består av två 
jazzmusiker och två klassiska musiker 
som spelar jazzstandards och original-
musik arrangerat unikt för sin kvartett 
av kompositören och klarinettisten 
Alexander Ivarsson.  Bandledare är 
Terese Lien Evenstad, jazzviolinist 
och kompositör, som fått flera priser. 
Svante Söderqvist, cellist och basist, är 
väletablerad i jazz-Sverige och har just 

gett ut sitt första album Arrival. Klassiska 
musiker i gruppen är Gaianeh Pilossian, 
frilansmusiker baserad i Stockholm, som rör 
sig fritt mellan musik- och scenkonst samt 
altviolinisten Ester Forsberg, regelbundet 
anlitad av välrenommerade orkestrar och 
en aktiv kammarmusiker. Kvällens program 
heter ”Nyanser av blått.”

stockholmjazzstrings.com

josefineandersson.com



20 JULI KL 19
Sommarmusik med blåskvintett ur

Bergslagens Kammarsymfoniker

27 JULI KL 19

Johannes Kotschy sång

Eldar Levgran piano

Blåskvintetten Sonus består av musi-
ker ur Bergslagens Kammarsymfoniker.  

Helena Lundkvist flöjt 

Alexa Robertsson oboe 

Lars Haglund klarinett 

Susanne Sundfeldt horn 

Tomas Sahlberg fagott

Johannes Kotschy från Avesta har växt 
upp i en musikalisk familj och blev känd 
genom TV-programmet Popstars (före-
gångare till Idol). Som fältartist har han 
framträtt i Kosovo, Afghanistan, Syd-
korea och Thailand. Han har provat på 
teater i New York och skriver egna låtar.  
”För mig är musik just så som livet är, 
fullt av möjligheter och tonartsföränd-
ringar. Ibland är livet i moll och ibland i 
dur, ibland traditionella visor och ibland 
fri improvisationsjazz. Detta skapar min 
livspalett och just den vill jag använda i 
mitt jobb att skapa och förmedla musik”.
kotschy.se; eldarmusic.se

Eldar Levgran (Rzakulizade), född i 
Azerbajdzjan, är utbildad konsertpianist 
men efter studierna bestämde han sig för 
att bli jazzpianist och har spelat i många 
olika sammanhang. 2002 emigrerade 
han tillsammans med sin familj till Sve-
rige. Han blev då ordinarie pianist i Sala 
storband där han spelar än idag. Eldar är 
aktiv i musiklivet i Avesta med omnejd 
och arbetar just nu som kyrkomusiker i 
Grytnäs församling. 

Orkestermusikerna är geografiskt utspridda över landet, och varje sommar strålar de 
samman till en stor symfoniorkester. På grund av coronapandemin blir sommarens stora 
symfoniska samling ett höstprojekt, men fem musiker i kvintetten Sonus möts och ger 
ett par konserter under sommaren. Kvällens konsert bjuder på ett varierat program med 
pärlor från blåskvintettrepertoaren: musik av Wolfgang Amadeus Mozart samt Franz 
Danzi, även folkmusikklanger och nyare tongångar. Variationen i en blåskvintett är stor 
då ensemblen består av fem olika instrument som alla har sin egenart och klang. 

kammarsymfoniker.se



3 AUGUSTI KL 19

Meta Roos sång

Jan Ottesen gitarr

Per V. Johansson kontrabas

10 AUGUSTI KL 19

metaroos.se 
Medarr: Jazzligan

Imogen Grant sång, ukulele

Jan-Olof Jonsson gitarr

Gustav Jonsson mandolin

Kenneth Kjellgren banjo 
Peter Cedermark kontrabas

Möt Meta Roos, Jan Ottesen och Per 
V. Johansson, som ser det som ett kärt 
återseende i kyrkan då de ännu en gång 
får ge en konsert i Västervåla kyrka i 
sommarkvällen. Sommarmusik, dalavi-
sor och jazziga toner i folkton utlovas, 
liksom svängig jazz från Ella Fitzgeralds 
repertoar. 

  Meta Roos växte upp i Dalarna och bor 
nu i Bålsta. Som 16-åring började hon 
sjunga i dansband och har jobbat som 

Kom och träffa Mo's Granted ett bluegrass/folkmusikband som började spela tillsam-
mans för ungefär ett år sedan. Varje medlem delar en kärlek till musik som lyser igenom 
i deras spelande. Vi garanterar att vår musik ger dig glädje!

heltidssångerska i över tjugo år. Meta 
deltog i Peter Flacks revyer under flera 
år och medverkade som sångerska i fil-
men ”1939”. Hon har tilldelats flera pri-
ser, bland annat Jan Johansson-priset.



Amanda Sedgwick har arbetat som musi-
ker, kompositör och ledare i egna grupper 
i Sverige, Holland och USA i mer än 20 
år. Hon har gett ut fyra skivor. Amanda 
har spelat tillsammans med många kända 
musiker. Hon har även undervisat och ger 
lektioner på olika skolor i Sverige. Trots 
att Amanda bor i Stockholm, besöker hon 
ofta New York för att spela på olika klub-
bar. Hon har en egen kvintett och spelar 
även med flera andra orkestrar. Hon har 
genom åren mottagit många utmärkelser.   

Amanda Sedgwick saxofon, sång

Kjell Fernström piano

17 AUGUSTI KL 19

amandasedgwick.com
Medarr: Jazzligan

Fri entré! 
till alla konserter

Kollekt 
Kollekten som tas upp i samband 
med konserterna går till ACT 
Svenska kyrkan och församlingens 
musikverksamhet. 

Ge kollekt 
med Swish
Du vet väl om att du kan ge kollekt 
med swish i kyrkorna i vår försam-
ling? Använd swish-nummer 
123 468 76 38
Skriv datum och kyrka i 
meddelandefältet.

INFORMATION

Smörgås från 
Lindgårdens kök
Beställ en matig smörgås från 
Lindgårdens kök som du kan 
hämta efter konserten i kyrkan. 
Ring 0223-434 00 senast kl 12 
aktuell dag. 

Pianisten Kjell Fernström har rötter i Norberg och bor numera i Enköping. Han är en 
av Sveriges absolut bästa jazzpianister och är en lyhörd, lyssnande, känslig och svängig 
musiker som kan ta ut allt ur en låt.



Lördag 26/6 Midsommardagen, kl 11 Gudstjänst på Västervåla 
hembygdsgård. Medtag kaffekorg. (Vid regn inomhus.)

Söndag 27/6 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens uteplats. Petra Westelindh, flöjt. 
(Vid regn inomhus.)

Söndag 11/7 kl 14 Bygudstjänst i Odensnäs trädgård/veranda. Kaffe serveras.

Söndag 25/7 kl 11 Gudstjänst på Västervåla hembygdsgård. Medtag kaffekorg. 
(Vid regn inomhus.)

Söndag 8/8 kl 11 Bygudstjänst i Djupnäs. Kyrkkaffe serveras. 

Söndag 22/8 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens uteplats. 
(Vid regn inomhus.)

Söndag 5/9 kl 18 Gudstjänst vid Lindgårdens uteplats. (Vid regn inomhus.)

Måndag 6/9 kl 14 Måndagsträff med andakt och fika i Västervåla sockenstuga.

Söndag 19/9 kl 15 Gudstjänst i Västanfors kyrka. (Kyrkoval)

Söndag 3/10 kl 11 Högmässa i Västanfors kyrka.

Måndag 4/10 kl 14 Måndagsträff med andakt och fika i  Västervåla sockenstuga.

Söndag 10/10 kl 10 Familjegudstjänst i Västanfors kyrka.

Gudstjänst i Brukskyrkan med kyrkkaffe varannan söndag kl 15 följande datum; 

den 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9 och 10/10.

Finsk mässa i Brukskyrkan söndag kl 11 den 29/8 och 19/9.

Våra gudstjänster

Ändringar kan ske med anledning av coronaviruset.  

Se hemsidan för uppdaterad information: www.svenskakyrkan.se/vastanfors




