Hästskoteatern

Berra & Janne
Trubadurduo från Umeå

Hästskoteatern erbjuder teater, berättarföreställningar,
visprogram för vuxna, musikteater för barn.
Aktuellt; Allsång med Hästskoteatern "Melodier vi
minns", Vitterhistorier, Sång och Spelglädje",
"Folkkära visor och gamla skillingtryck", "Nybyggarna
Erik och Ester i lappskatteland".
För de riktigt små (1-6år), "Tjopp och hennes vänner".

Vi är två spelglada killar som lirar musik från 50taletoch framåt, en bred repertoar som passar de flesta.
Totalt har vi över 50 års erfarenhet av musicerande i
olika konstellationer. Vi spelar på bröllop, fester, pubar,
restauranger, events. Ja, överallt där det är trevligt med
lite musik. Vi håller givetvis också olika musiktävlingar
om så önskas.
Arvode: Enligt överenskommelse

Bokning o förfrågningar:
Roland
070-638 76 68
info@hastskoteatern.se
Hemsida: www.hastskoteatern.se

Bokning och förfrågningar:
Bernt-Uno ”Berra” Eiremo
070-5645582

Jan ”Janne” Jakobsson
070-6080864

berra@berraochjanne.se

janne@berraochjanne.se

www.berraochjanne.se
Vi finns även på facebook

Dennie Hansson, Fällfors

Ann-Cathrine Wiklander och Erik Lihm

Dennie är en trubadur som spelar gitarr och sjunger allt
från svensk visskatt till utländsk. Han skriver en hel del
material själv och uppträder i många olika sammanhang.
Över 300 låtar finns på hans repertoar.

2 populära Dansbandslegender bjuder på sång,
musik och berättelser från deras turnéer runt
om i världen i deras 2 x 45 minuter långa Musikcafé.
Ann-Cathrine har haft många låtar på Svensktoppen
och varit med i de flesta stora TV program.
Erik spelade 20 år med Vikingarna och har spelat i
alla 5 världsdelar. Numera kan dom även bokas för dans.

Arvode: Enligt överenskommelse

Arvode: Efter överenskommelse

Bokning o förfrågningar:
070- 340 39 20
denniehansson@hotmail.com
www.denniehansson.se

Bokning o förfrågningar:
0705-530693, 054-530688
erik.lihm@telia.com
Hemsida: www.eriklihm.se

Gun Rehnman & Anders Östman

Henke Baer

Många år i branschen, Max Fenders, Jubilee, Shanes,
Paradox m m.
Vi började jobba ihop 1996 efter att ha bestämt att "när
tiden var inne", skulle vi göra just det!
Vårt koncept; Allsång, musikgissningstävlingar m m och
dansmusik för alla åldrar. Skräddarsys efter behov.
Arvode: enligt överenskommelse

Musikalisk trubadur som ger känsla och stämning till
kvällen. Han fixar både dansen och öset!

Bokning o förfrågningar:

Harrys Garage är ett coverband som spelar rock och
blues mest från 60 och 70-tal. De spelar på alla slags
tillställningar där man vill ha levande musik.
Repertoaren innehåller musik från stora artister som
Rolling Stones, Status Quo, Jeff Healey, Eric Clapton,
ZZ Top, Johnny Winter, Gary Moore,
Dave Edmunds och Creedence
Clearwater Revival.

Bokning o förfrågningar:
070-217 45 20
henrik.baer@gmail.com

Harrys garage, Umeå

Bokning o förfrågningar:
090 -14 04 88, 070 – 326 84 33
Håkan Lundgren
Gun Rehnman
070-686 01 65
r.gun@telia.com
Boka i god tid!

Hemsida: www.harrysgarage.se

Visans Vänner i Umeå (VISUM)

Mäster Olov

kan arrangera viskvällar och allsång
Vi tar en entrèavgift och delar 50/50 på intäkterna.

Hans Sandström, bas
Hans-Olov Henriksson, sång och gitarr

Bokning och förfrågning:
Per Lundholm, Umeå
090-127715, 0730-304 604
Hemsida:
www.myspace.com/perlundholm

ser på
Livet
ur ett musikaliskt perspektiv
Tänkvärd musik av bl.a. Bob Dylan, Johnny
Cash och Eric Clapton med svenska texter.
Gage: enligt överenskommelse
Bokning o förfrågningar:
Hans-Olov 070-652 15 93
hansolov.henriksson@gmail.com

Ulrika Lovisa Andersdotter-Asp
”Adak-Ulla”
En berättelse om ursprunget till
en bygd.
Om modet att gå sin egen väg.
Om strävsamhet, längtan, glädje
och sorg.
En berättelse som sträcker sig genom
tre generationer.

En berättarföreställning av och med Carin Ehelmsdotter
och Anna Nordesjö. Föreställningen gestaltar Ulrika
Andersdotter-Asps liv, som under sin livstid var känd
som Adak-Ulla.
Detta är även en släktkrönika, då Adak-Ulla var min
farmorsmormor. Vi är alla ättlingar till Ulrika
Lovisa – Adak-Ulla! Carin Ehelmsdotter

Carin Ehelmsdotter, berättare, gitarr. Anna Nordesjö, fiol

Mint
Mint är en kvinnlig fyrstämmig a cappella-grupp med en
repertoar som består av populärmusik från hela seklet
allt fast rotat i barbershop-genren. Juletid kan vi även
bjuda på stämningsfyllda julpsalmer, Bing Crosby
klassiker och Disney-sånger från Kalle och hans vänner.
I maj 2015 kom vi på en mycket hedervärd 10:e plats i
nordiska mästerskapen i barbershop.
Vi är tillgängliga för allehanda uppträdanden, korta som
långa, och anpassar gärna vår repertoar och våra
uppträdanden efter era önskemål. Vi sjunger oftast
omickat men kan förstås sjunga med mikrofoner om
lokal och publik kräver det.
Arvode: Efter överenskommelse
Bokningar och förfrågningar:
Sara Thungren 073-040 34 22
themintquartet@gmail.com

Bokning och förfrågningar:
Carin Ehelmsdotter 090-12 77 82, 070-277 25 74
carin.ehelmsdotter@gmail.com
Föreställningen ges i samarbete med Studieförbundet
Bilda.

FB: www.facebook.com/themintquartet

Ett tragiskt livsöde och en magisk lycka

Reunion

Detta handlar om min uppväxt som adopterad och
ensambarn i en familj, men som vuxen fick den stora
lyckan att bli storebror till fyra syskon. En gripande
berättelse om mitt livsöde.

Skellefteåmusiker som under 50-och 60-talet spelade i
olika orkestrar, tillsammans eller samtidigt, har
återförenats! Som sångare har vi med oss skönsjungande
Anna-Lena Kanon.
Orkestern som spelar glad och
svängig jazz. Musik som får dig
att minnas och må gott.

Arvode: Efter överenskommelse
Bokningar och förfrågningar:

Arvode: Efter överenskommelse
Jerry Lindkvist 070-617 21 22
jerryl53@hotmail.com

Livebandet
Akustisk trio som blandar musik
från alla genrer. Glädje och sväng
är två nyckelord. Kan spela på alla
typer av arrangemang (bröllop, vigsel,
mingel, fester m fl)
Bokning o förfrågan
Stefan Hörnemalm 070 – 353 20 34
info@livebandet.se

Bokning och förfrågningar:
Torbjörn 090-18 95 20, 070-514 44 20
torbjorn.ackelind@ersboda.ac
Hemsida: https://jazzff.wordpress.com

Appendix, Gräsmyr
Mogen dansmusik. Fyra spelglada killar som spelar
dansvänlig musik med inslag av gammeldans om så
önskas.
Bokning o förfrågningar:
0930-701 64,
070 – 324 66 96
appen58@hotmail.com

Lobster
Ett rockband med bred repertoar vilket gör att de kan
anpassa sig till publiken. I början av kvällen är volymen
låg men i slutet av kvällen är det fullt ös och
hårdrockslåtar av t ex Deep Purple, Thin Lizzy och ZZ
Top. Musik och framförande är mycket anpassningsbart.
Arvode: efter överenskommelse ex. 4 500,- inom Umeå
för en helkväll
Bokning och förfrågningar:
Hans Jakobson 070 – 35158 83
E-post: hansjakobson@gmail.com

Jenni Åström
Jag är utbildad vid Musikalakademien. Jag spelar och
sjunger allt ifrån pop och musikal till jazz och visa.
Kanske behöver ni någon som sjunger på festen, lite
mingelmusik eller helt enkelt en allsångsledare till
kräftskivan? En ensam trubadur eller ett helt band?
Hör av er med era tankar så skräddarsyr vi ett program
tillsammans! Jag innehar F-skattsedel.
Lyssna:www.soundcloud.com/jenniastrom
Bokningar och förfrågningar:
070-603 34 24
jenni.astrom@gmail.com

Kung Bore

Holmsjö Musik
Spelar visor, jazz, modern och omodern musik, gärna 40tal. Även kåserier
Arvode: enligt överenskommelse
Bokning o förfrågningar:
0935- 231 60, 070 – 534 30 88
ingvat6258@gmail.com

Musikunderhållning, allsång,
visor, gamla och nya schlagers,
pop, rock, gammeldanslåtar och
swing. Även historier och prat.
Konferencier och speaker.
Bokning o förfrågningar:
0933-220 65
070-673 36 67
kungbore@gmail.com
Hemsida:
www.kungbore.se

Tre trubadurer

Irländsk pubafton med Paddy´s

Vi erbjuder party, rock och pop musik till alla
evenemang och fester.Vi kommer alltid fullt utrustade
och med PA.
Trion består av:
Tobias Lundström - Gitarr
Simon Lundström - Bas.
Sebastian Swahn – trummor och sång.

Paddy´s bildades 1977 i Umeå och består av ett gäng
rutinerade musiker. Sedan starten har vi gjort ett otal
spelningar runt om i riket på allt från festivaler och
företagsgig till bröllop och bygdefester.

Arvode: Diskuteras innan spelning.

Vi kryddar även anrättningen med rockiga covers och en
eller annan svensktoppspärla.

Bokning och förfrågningar:
0706526740
sebastianswahn@live.se

Häng med oss i Paddy´s på en fartfylld och stämningsfull
resa tur och retur till den gröna ön.

Vi hittar den rätta stämningen med hjälp av klassiska
irländska pub-sånger samt jiggs och reels.

Bokningar och förfrågningar:
Tommy Olsson (pratar svenska & irländska)
0706-868723
tommy.olsson@umea.se

Noblesz, Bjurholm

slaBang

Det populära och riksbekanta bandet NOBLESZ
spelar musik för dig!! citat: " Med riktig fart och fläkt
och dansant musik, törs vi garantera en kanonkväll "
Du kan boka Noblesz,ett av Norrlands bästa duos, för
deras mycket uppskattade underhållningsprogram och
danskvällar:
1. "Schlagerfavoriter och kända klassiker" 1-2 tim eller
enl överenskommelse. ( Underhållning)
2. DANSKVÄLL " dansant och medryckande " till låtar
alla känner igen
3.NOBLESZ erbjuder även shower
eller show och danskväll. De har fått
lysande recentioner av publik och
i media med sin showpremiär och
medverkat i ett antal radio och tvprogram under åren !
Noblesz har spelat på allt ifrån små
till de stora scenerna och med en
lång erfarenhet i branschen

Musikunderhållning med allt från swing via schlager till
pop och rock, varvat med stå-upp.

Bokningar och fröfrågningar
073 -8385710
isabell_g_@hotmail.com

Bore Karlsson: gitarr och sång
Åke Swahn: bas, dragspel,munspel och sång
Per Sjöstedt: trummor och sång
Bokning och förfrågningar:
Bore Karlsson ( Kung Bore );
0933-220 65
070-673 36 67
kungbore@gmail.com
Per Sjöstedt
070-250 36 05
Hemsida:
www.kungbore.se/bandet

Åke Swahn
070 – 324 67 40

Gösta Widell

Åke Swahn
Skräddarsydd musikunderhållning för alla tillfällen,
tex företagsfester,kalas av olika slag, pubkvällar mm.

Åmsele Kultur och teaterförenings egen trubadur
och underhållare
Gösta Widell, med rötter från 70 talets
dansbandsera i Umeå, bjuder
på program från Evert Taube, Joe Hill till 60 och
70talspop, musikkryss,
motionsdanser och allsång. Allt efter er smak. Egna
låtar och svenska visor.
Välj från vårt program som vi skickar till er. Gage
enligt överenskommelse.
Bokning och förfrågningar
0702700419
Gosta.widell@vindeln.net

Bokning och förfrågning:
070 – 324 67 40
marieswahn@msn.com
Hemsida:
www.wix.com/saloonen/swahn

Full Tank
Ett coverband som spelar blandad fräsch ”partymusik”
med allt ifrån gamla godingar till de senaste listettorna
Arvode: enligt överenskommelse
Bokning o förfrågningar:
Tommy 070-631 81 21
info@fulltank.nu
Hemsida:www.fulltank.nu

Perero – Umeås ende och garanterat
sämste trollkarl
”han är minst lika rapp i käften som i fingrarna och drar
Umeås sämsta vitsar samtidigt som han utför de mest
vansinniga trick. Passar alla åldrar”
Arvode : från 2 500,- > 12 000,Per-Håkan Söderström
070 – 610 06 70
info@perero.com
Bokas genom Nöjen i Norr
090 – 14 10 38, 070 – 688 10 35

Birch Town Singers
Umeågruppen Birch Town Singers har spelat i olika
sättningar och har 50-års jubileum år 2014.
Nuvarande BTS har deltagit i visfestivaler på Holmön
och i Västervik samt uppträtt i olika radio och TVprogram. Spelglädjen finns kvar, musiken är 50- och 60talsinfluerad. Vi spelar och sjunger visor, schlagers,
svensk och amerikansk folkmusik.
Allsång, musikgissningstävlingar, musikbingo och lekar
kan skräddarsys efter behov.
Arvode: Enligt överenskommelse
Bokning o förfrågningar:

Hemsida:www.perero.com

Neighbours
En grupp från Bygdeå som spelar allt från blues, rock,
country till ballader. Lämplig pubmusik
Arvode enligt överenskommelse
Bokning & förfrågningar
070 – 607 50 43 Håkan Johansson
hj.bygdea@yahoo.se

Gunnar Järvholm 070-578 33 38
Carl-Axel Åsell 070-650 47 11
Lennart Stensson 070-534 87 22
bts@uvkonsult.se
Hemsida: www.uvkonsult.se

Elin Örebrand

Patina

Ingen spelning är för stor eller för liten. Alla spelningar
är viktiga.
Tveka inte att kontakta mig, om du vill ha två sånger
eller tjugoåtta. Till det lilla sammanhanget eller det stora.
Till det lugna eller det livliga. Till det högtidliga eller det
enkla.
Jag kommer själv med mitt piano och en smidig
ljudanläggning. Kanske lite mingelmusik när gästerna
anländer, eller varför inte som en fin kuliss till
middagen?

Underhållningsorkestern som spelar svängig
jazzmusik, evergreens, gamla schlagers och visor!
Svängiga tongångar i en skön blandning!
Gamla, härliga schlagers som får dig att minnas!
Kan kompletters med sångerska och/eller saxofonist.
Arvode :
Enligt överenskommelse

Arvode: Enligt överenskommelse
Bokning o förfrågningar:
070-214 74 59
info@elinorebrand.se
Hemsida: www.elinorebrand.see

Bokning o förfrågningar:
Torbjörn Ackelind
070-514 44 20
E-post: torbjorn.ackelind@ersboda.ac
Hemsida: https://jazzff.wordpress.com

Zackes
Dansbandet som varit med ett tag och spelar blandat
svenskt och utländskt.
Arvode:

efter överenskommelse

Bokning o förfrågningar:
090-14 09 75
070-510 45 31
parsackerud@msn.com

Sångarparet Laila och Lars Windelius
Sångduo som sjungit ihop i femtio år.
Sång till två gitarrer och ibland till grekisk bouzouki.
Repertoaren består av sånger och visor av bl a Evert
Taube, Mikel Wiehe,
Beatles, en och annan dansbandslåt.
Även andliga sånger ingår i repertoaren. Allsång
förekommer ibland.
Egen förstärkaranläggning finns vid behov.
Programtid 30 - 60 minuter.
Arvode: 1500 kr plus resersättning.
Bokning & förfrågningar
Bokningar och förfrågningar
070 – 652 15 93
hansolov.henriksson@gmail.com

Lars Windelius
090-640 22 070-245 66 42
lars.windelius@hotmail.se

Håkan ”Målle” Vestling
Specialist på musiktävlingar som går ut på att använda i
grupp för att lösa frågorna. Musikquizen bygger sen
vidare på allsång med inslag av roliga historier mellan
låtarna. Jag är en bra trubadur som kan ta publik och få
lite hålligång på festen.
Bokning o förfrågningar:
070-360 17 79
vinylmonstret@hotmail.com
Hemsida: http://www.facebook.com/hakan.vestling
Jag har också dessa band
https://www.facebook.com/TheBluesRevivals
https://www.facebook.com/The-Revivals201669886562134/timeline/

Glesbygds-Arvid
En berättare i högklass med kåserier och dikter med
anknytning till länet och glesbygden
Arvode:

enligt överenskommelse

Bokning o förfrågningar
0933 – 410 33
070-394 95 79
owe.eliasson@hotmail.se

Anders Larsson – Trubadur
Spelar: Det mesta; Pop, rock country (med en viss
förkärlek för Rolling Stones)
Arvode: 4 000,- (i Umeåområdet, annars tillkommer
resa)
Bokning o förfrågningar
0730- 58 18 52
larsson@acc.umu.se

Allsång och annat kul till olika
sammankomster.
Allsång och lite lättare underhållning . Ibland har jag
skräddarsytt vissa inslag för att passa i ett särskilt
sammanhang. Fiolen är alltid med, liksom min trådlösa
headset-mic och en vanlig enkel högtalare. Ljudet går
även att ansluta till en större ev. befintlig anläggning.
Det här gör jag mest för att det är kul.
Arvodet är 990:- + reseersättning.
Hör av er! Jag kommer gärna!

BAVIBA
En duo som spelar svängig dansmusik, båda med
förflutet i andra dansband som tex Lappligan. Spelar
covers, Creedence, Elvis och andra gamla godingar.
Trevliga och underhållande killar som gärna berättar
historier.
Arvode:

enligt överenskommelse

Bokning o förfrågningar:
Bo Andersson
090-413 90
070-511 95 92
baviba@telia.com

Bokning & förfrågningar:
076 – 814 18 90
Arnold Kjellberg, Överveda 102, 870 30 Nordingrå
arnkultur@gmail.com

KYOTO
Skruvad punk med profanitet och humor. Lokalodlat i
diverse källarlokaler.
Arvode: Enligt överenskommelse
Bokningar och förfrågningar:
punk.kyoto@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/kyotoac
http://www.lökbög.com

Domestic Combo, Vilhelmina

Syndens näste

Domestic Combo bildades och lades ner på 60-talet i
Vilhelmina! 2011 sammanstrålade de nu något
tunnhåriga grabbarna och gjorde en s.k. revival med en
repertoar som innehåller gamla godingar från 60-talet,
kompletterat med jazz-betonade evergreens. Vi tror att vi
passar bättre till ett par timmars underhållning än till en
danskväll! Bra musik och några bra historier mellan
varven brukar uppskattas! Gärna allsång om så önskas!
Vi är 5 st i bandet med sättning bas, trummor,
piano/orgel, gitarr, saxofoner. Repertoaren innehåller
musik från artister som Beatles, Shadows, Spotnicks,
Fleetwood Mac,Earl Bostic, Willie Nelson, Mando Diao
Självklart diskuterar vi gagerna!

Miljön är hämtad från Erikslund, som var Umeås största
och äldsta Folkets park fram till mitten av 60-talet.
På Erikslund fanns en dansbana för gammeldans och en
för modern dans.
De vuxna pratade om Erikslund som ett Syndens näste .
Föreställningen tar c:a 40 – 50 min. Jag berättar och
spelar fiol. Jag har mic med trådlös headset och en
högtalare.
Arvodet är 990:- + reseersättning.
Bokning & förfrågningar
076 – 814 18 90

Bokning o förfrågningar

Arnold Kjellberg, Överveda 102, 870 30 Nordingrå
arnkultur@gmail.com

Börje 076-762 23 09, 090-40738,
borje.holmgren@ratan.se

Shakedown
Arvode: efter överenskommelse. Ex. 4000:- inom Umeå
för en helkväll
Bokning o förfrågningar: Lars Gillén 070-62 82 623
garagelandrecords@gmail.com
Hemsida: http://www.shakedown.se/

Danne Jonsson

Izterbandet

Trubadur & duo/band (Under Cover)
Spelar på fester, pubkväll, after-ski, företagsevent,
musikquiz, bröllop & dop.

som sedan dinosauriernas tid spelat på olika folkparker,
pubar och firmafester - har en reportoar som passar för
alla tillfällen. Dom spelar dock mycket hellre TNT av
AC/DC än Snoddas och anser att partystämningen är det
viktigaste för att det ska bli en lyckad kväll!

Bokning & förfrågningar 070-488 46 68
danne.johnsson@live.se

FLUX JAPAN
Mångsidig kvintett som blandar egenskrivet material och
covers. Räkna med oväntade låtar och härligt röj.
Repertoar efter situation är vårt motto.

Vill man ha ett 9-mannaband med 4 blås så tillkommer
5 000,-. Vi kan om det är t ex ett större arrangemang
kommer med scen osv
Arvode: Faktura inkl soc.avg ,ljus ,ljud ca 16 000,Speltid 3 x 45 min
Bokningar o förfrågningar
Tony Svedlund 090-129029, 070-5594350
tony@tiljan.se

Arvode: Enligt överenskommelse
Bokningar och förfrågningar:
Anders: 0706496809
Niklas: 0738293045
FB: http://www.facebook.com/FluxJapan

Vi heter JA!

GoodFellaz, Umeå

JA! är Svenska mästare i gatumusik 2015 och 2014.

Två unga killar och en tjej med musikaliskt påbrå som
spelar bra dansmusik, både modernt och moget

Inspirerade av punk, folkmusik, rockabilly och 60-talets
protestsånger har de skapat en helt egen unik energisk
och publikfriande musikstil. Alla känner igen det, men
ändå är det nytt. Sångerna är fyllda av satir och liv.
Mästarna har gjort sig kända för att skapa en fantastisk
stämning och energiska spelningar som publiken minns.
Explosion från start till slut. Bäst på gatan, ännu bättre
på scen.
Funkar överallt, från den lilla intima festen till stora
festivalscener.
Pris efter överenskommelse.

Arvode:

Efter överenskommelse

Bokning och förfrågningar:
Daniel 090-12 36 24
070 - 293 22 88
daniel.horta@hotmail.se

Balettakademien
Bokningar & förfrågningar
070-3305127
info@fingered.se
Hemsida: http://viheterja.se

Denna dansutbildning skapar, berättar - och dansföreställningar för barn i förskoleåldern.
Föreställningarna är interaktiva – barnen involveras i
berättelserna.
T ex Sagodans, Plupp och Bokstavsmysteriet
Bokning och förfrågningar
090-71 14 70
stina.rodling@folkuniversitetet.se

Kalasorkestern

Cittronellerna

”Tre musiker, och alldeles för mycket instrument”…
När Kalasorkestern spelar kan allt hända.
Polskor, Irländskt, Latin, Swing, Balkan. Visor eller
varför inte lite Opera… En musikalisk happening,
blandat med spex och humor.
Anders Lundström tenor,
som spelar bas, keyboard,
trummor och gitarr.
Hans-Olov Henriksson
lyrisk baryton, som trakterar gitarr,
ukulele mandolin och fiol
Göran Teljebäck bas, som spelar,
dragspel, keyboard, trummor,
slagverk och gitarr (gärna samtidigt)
Arvode: Efter överenskommelse
Bokning o förfrågningar:
Hans-Olov 070-652 15 93
hansolov.henriksson@gmail.com

En cittraorkester bestående av 10-12 personer samt ett
par extra sångare och solister.
Repertoaren består av gamla och nya visor och schlagers.
Läsarsånger , andliga sånger och allsång ingår även i
repertoaren.
Cittronellerna har stor repertoar, vilket gör att sång- och
spelframträdandena kan röra sig om allt från 30
minuter till 2 timmar.
Egen förstärkaranläggning finns vid behov.
Kostnad: Reskostnad för 4 bilar samt 300 kr för
diverse andra kostnader.
Bokning & förfrågningar
090-640 22, 070-384 60 22 Laila Windelius

Stefan & Lina
Musik till bröllop/begravning/dop och andra
arrangemang
Bokning o förfrågningar
Stefan Hörnemalm 070 – 353 20 34
Hemsida: www.livebandet.se

Rockus, Umeå
Rockus är ett coverband som spelat tillsammans i ca 10
år och har utvecklat en repertoar som sträcker sig från
från 50-talets rock, via 60-talets fantastiska låtutbud till
moderna dansvänliga låtar från 90- och 2000-talet!
Vi är 5 st i bandet och skryter gärna med att vi har en tjej
som spelar trummor och sjunger! Repertoaren innehåller
musik från artister som Beatles, Status Quo, Carlene
Carter, Shania Twain, Eric Clapton, ZZ Top, Shadows,
Elvis, Cliff Richard, Gary Moore, Abba, Pink Floyd,
ELO och Creedence.

Musik vi minns
Roger Johansson, accordeon
Jan Westerlund, fiol och bas
Hans-Olov Henriksson, gitarr och sång
presenterar musikaliska favoriter från förr
under trivsamma former och inbjuder också
till allsång under ett stämningsfyllt program på
ca 2*45 min.
Arvode: enl överenskommelse

Vi är flexibla och förhandlingsbara v.g. gager.

Bokning o förfrågningar:
Hans-Olov 070-652 15 93
hansolov.henriksson@gmail.com

Bokning o förfrågningar:
Börje Holmgren
072-720 09 87, 090-40738,
borje.holmgren@ratan.se
Hemsida: www.rockus.se

Ingemar Sandström
Sjunger och berättar låtar och händelser ur Elvis Presleys
rika produktion och spännande liv.
30 min – 1 timme. Har med egen
musikanläggning
Arvode: 500,- + resa
Bokning och förfrågningar:
070 – 309 8463
ingemar.sandstrom@nordmaling.se
Toastmaster, allsångsledare,
historieberättare m.m.
Har stor erfarenhet av att roa, underhålla och leda fester
och evenemang av alla skilda slag. Anpassar program
och innehåll till arrangörens önskemål eller tema. Spelar
själv gitarr och har musik-/högtalaranläggning anpassad
till underhållning, dansmusik etc.
Arvode: enligt överenskommelse

Magda Andersson
En visartist och låtskrivare som efter några år i södra
Sverige flyttat tillbaka till hemstaden Umeå. Utbildad vid
Visskolan i Västervik och i januari 2014 släpptes hennes
självbetitlade debut-EP på det danska bolaget Voxphonia
Records. Jag är aktuell med min första fullängdare
”Korsa gränser”, som släpps under 2016. Stor rutin och
scenvana, är yrkesmusiker och ger ca 200 konserter
årligen i olika konstellationer. Utöver konserter med
egna sånger erbjuds ett flertal olika visprogram:
visdiktaren Tove Jansson, Karin Boye, Johnny
Cash/June Carter i svensk översättning, Barbro Hörberg,
Sonja Åkesson, Cornelis Vreeswijk mm.
Arvode enl
överenskommelse
Innehar F-skattsedel.
Bokning och förfrågningar:
073-8434413
magdaandersson1@hotmail.
com

Helge Bälgs trio

ACCORD

Sven Filé och Edor Sträng flankerar Helge Bälg på
bilden. Instrument som trion trakterar är gitarr, dragspel,
munspel, trumpet och bas. Alla tre sjunger. Helge Bälgs
trio har sina musikaliska rötter i 50- och 60talets rock
och populärmusik kan även spela gammeldansmusik,
visor och swingmusik. Trion framför en del eget material
bland annat rocklåtar med texter på "bonska".

Vi är ett spelglatt gäng från Norsjö som spelar
underhållning, allt från svängig musik, roliga visor,
Elvis, mogen dansmusik med lite gammeldans och en
och annan rolig historia.
Vår sättning är Östen Öman synt och dragspel Kjell
Andersson gitarr och sång, Ove Holmström trummor
och sång, Jan Larsson bas och sång och till sist
Maj- Britt Andersson sång.
Helst dagspelningar. Vi har egen anläggning.

Det finns även möjlighet till spelning på dagtid.
Arvode: 3 200,- + reseersättning från Rundvik
Bokning och förfrågningar
Danne 070-654 40 56

Arvode: efter överenskommelse.
Bokningar förfrågningar:
Kjell Andersson 076-7855890
kjell.andersson@norsjonet.se

Östen Hedman
Musik och underhållning med Östen Hedman
Har varit musiker i 50 år med orkestern Kyss Karlsson.
Jobbar mycket som underhållare vid mindre
tillställningar. Underhållningen innehåller sång/musik
och historier som leder till mycket skratt.
Arvode: efter överenskommelse
Bokningar och förfrågningar:
via telefon eller e-post.
070-622 40 41
osten@gpspejling.se

Denna kulturkatalog är en samling lokala underhållare,
från författare, trubadurer, orkestrar …….

Några tips på möjligheter till bidrag

Vi som arbetat med Kulturkatalogen är:
Konst & kulturrådet i Västerbottens Bygdegårdsdistrikt
Kontaktperson
Lotta Rydén
0934 – 332 32, 070-677 34 02
lotta.ryden07@gmail.com

Riksteatern Västerbotten

Vi tar gärna emot tips på bra lokala förmågor.
Kontakta Lotta !

Småplatsstöd

Kontaktperson Inger Holmberg
090-14 03 80

www.vasterbotten.riksteatern.se
inger.holmberg@riksteatern.se

Teaterförening i er kommun

T ex betala arvodet

Kontaktinformation
http://vasterbotten.riksteatern.se/
arrangorsinformation/lokalariksteaterforeningar

Studieförbunden

Ev ekonomiskt pengar

Bidrag till annonser, tryck av flygblad, biljetter
osv

Landstinget
Ungdomsarrangemang

Genom att försöka det "omöjliga" når man högsta graden av
det möjliga.

Kontakta även Västerbottensteatern

www.vasterbottensteatern.se
0910 – 71 56 33
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