


Oh Mothership
Fredag 14 augusti på Årjängs Båtmagasin kl. 21.00



Allsköns 
Musik 2015
Allsköns Musik 2015 är här och vi hälsar dig välkommen 
till en härlig musikhelg i Årjängs kommun!

Tack alla ni – artister, sponsorer, medarrangörer och 
besökare – som gör att musikfestivalen Allsköns Musik 
lever och utvecklas.



Lunchkonsert Hotel Best Western Årjäng
Musikskolans härliga elever tjuvstartar årets Allskönshelg och bjuder på lunchmu-
sik på hotellet.

Arr: Årjängs kommunala musikskola

Invigningen av Allsköns Musik 2015
med Göran Samuelsson, Tina Ahlin och körer 
Vi hälsar er välkomna till Silbodals kyrka och invigningen av Allsköns Musik 2015. 
Göran och Tina känner vi alla från Packmopedsturnéer, ”Så ska det låta” och mycket 
annat. Vi hälsar stolt dessa underbara artister välkomna och lägger till härliga barn- 
och ungdomskörer under ledning av Carina Sonesson-Olsson. Kan inte bli annat än 
toppen!

Arr: Silbodals församling

FREDAG 14 AUGUSTI

kl. 12.00

kl. 18.00

GÖRAN SAMUELSSON
& TINA AHLIN

Fotograf: Katrin Moström



Oh Mothership och Dublin Fair
på Årjängs Båtmagasin
Oh Mothership och Dublin Fair bjuder på en oförglömlig kväll i hamnen.

Oh Mothership – bandet från Karlstad som har spelat tillsammans sedan 2010. Deras 
musik beskrivs bäst som bluesrock, med en twist. Oh Mothership injicerar sin musik 
med influenser från 70-talet och något som bara fantasin kan begränsa. Live visar 
bandet sin fulla bredd och sångerskan Johanna Boes kraftfulla röst balanseras fint 
av brodern Jonatan Boes brutna bluestolvor, eminenta Astrid Lidén på trummor och 
basvirituosen Victor Andersson.

Dublin Fair - för snart 30 år sedan startade John McCaffrey och Hasse Pettersson med 
kamrater ett band som ännu är lika populära. Att blanda irländsk folkmusik med 
värmländsk glädje är det som gör att bandet ännu finns idag och är lika uppskattade 
var de än framträder. 

Under åren har så väl medlemmar som låtar skiftat, men stommen har alltid varit 
den samma. Fredrik Lindholm är alltid lika taktfast och håller ordning på alla så väl 
på scenen som bredvid. Att bandet från början saknade basist, samt att de repade i 
ett omklädningsrum spelade ingen roll då kärleken till musiken var så mycket större. 
Detta är något som alltid smittar av sig på publiken och man kan se att det är genuint 
och med stor spelglädje som de framför klassiker som Whiskey in the jar, Drunken Sai-
lor, Wild Rover eller hitlåtarna Jamboree och California. Att publiken alltid ska lämna 
en konsert med Dublin Fair nöjda och glada är ett hedersuppdrag som bandet alltid 
sätter främst. Spelmännen Henrik Lindström och Pasi Pasanen på fiol och dragspel, 
får publiken att dansa. Ingen kan stå still! Den mångfacetterad Anders Pirinen får 
många att fundera om det verkligen är en bas som han flyhänt trakterar. Som sagt – 
den här kvällen är det ingen som glömmer!

Servering av mat och dryck, öl- och vinrättigheter. Åldersgräns 18 år. Under 18 år i 
målsmans sällskap.

Arr: Årjängs Båtsällskap och Årjängs Folkets Hus förening

FREDAG 14 AUGUSTI

kl. 21.00

DUBLIN
FAIR



Gråbols Gårdsorkester i Årjäng och Töcksfors
Underhållning till kaffet med Gråbols Gårdsorkester - kl 10.30 på Kvarnåsen Årjäng 
och kl 12.30 på Solgården Töcksfors.

Orkestern bildades 2010, och har fått sitt namn efter den lilla byn Gråbol nära norska 
gränsen. De spelar lättsam musik alltifrån reels till visor av Povel Ramel. Orkesterle-
dare Urban Berg med Kajsa Robertsson, Bengt Hammarström, Solveig Hammarström 
och Malin Hovlund, samtliga på fiol, Lars Eric Johanson på viola, Ingabodil Melinder 
och Julia Tsubina på dragspel. Eva Berg sjunger, Kent Löving spelar bas och Sven 
Robertsson, gitarr.

Arr: Förenade Care

LÖRDAG 15 AUGUSTI

kl. 10.30
kl. 12.30

Du och jag och
min lilla cykel
Du och jag och min lilla cykel. Charlotte Wihk, 
sång och gitarr och Anders Wihk på piano, 
bjuder på ett allsångsäventyr på Årjängs Folk-
bibliotek för alla med barnasinnet kvar.

Arr: Årjängs Folkbibliotek 

kl. 13.00

kl. 16.00
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Crossheart med Mathilda och Håkan Röjdemo 

Crossheart bildades våren 2002 av Mathilda Röjdemo. de har sedan dess spelat 
periodvis ganska mycket och gett ut en skiva, ”Coming back” 2004. Bandet spelar 
musik skriven av Mathilda och på senare tid även av Håkan Röjdemo. Repertoaren 
innehåller många olika musikstilar, alltifrån rockopera, rock med klassiska influenser, 
blues, disco, country, ballader och gospel.  

Musiker är nu under sommaren Mathilda Röjdemo på sång och piano, Håkan Röj-
demo elgitarr, Carolina Johansson elfiol/akustisk fiol, Kenneth Magnusson Bas och 
Ketil Olsen trummor.

Mathilda, Håkan och Crossheart förmedlar musikglädje och texterna handlar om 
gospelns glada budskap. 

En fantastisk konsert utlovas, välkomna till Västra Fågelviks kyrka!

Arr: Västra Fågelviks församling

LÖRDAG 15 AUGUSTI

kl. 18.00

kl. 16.00 Aniara underhåller i jazzens tecken
Åke Emilsons band Aniara underhåller i Trankils kyrka. Eva Eriksson sjunger, vi får 
bland annat höra pärlor av Monica Zetterlund och Ella Fitzgerald. Anders Edwall på 
keyboard, Åke Emilsson på elbas och Roger Stenbäck, trummor. Kom och njut en 
stund i Trankils vackra kyrka!

Arr: Trankils församling

ANIARA

CROSSHEART



LÖRDAG 15 AUGUSTI

kl. 12.00

kl. 16.00

kl. 18.00

kl. 21.00 En kväll med Ödemark och XY the Band
på Årjängs Båtmagasin 

Ännu en höjdarkväll i hamnen med Ödemark och XY the Band. 

Ödemark kommer från Indre Östfold, Norge. Bandet bildades 2001 och var under 
många år känd som Dixie Freaks. År 2012 bytte man namn till Ödemark i samband 
med skivan ”Tåget som aldrig kom.” Musikstilen är rock, country och americana med 
influenser av bluegrass och roots. Den senaste skivan ”Engler & vin” är en elektrisk 
och rockbaserad skiva. Från att ha varit ett coverband, har bandet sedan skivan ”Folk 
Songs & Deadly Ballads” haft fokus på att producera eget material. Ödemark består 
av Simen Gunneng sång, banjo, mandolin, gitarr och munspel, Sigmund Söbyskogen 
på gitarrer, pedal steel, lap steel och dobro, Morten Bakker på gitarrer, Thor Einar Wiik 
på bas, Tore Håkonsen på orgel och piano och vid  trummorna Per Erik Moen.

Vi fortsätter kvällen i båthamnen med XY, ett gäng stôllige värmlänningar med mu-
sikalisk bredd som ”fet-gillar” att stå på scen och leverera en bra show. Bandet är ett 
populärt coverband som drar fulla hus under vintersäsongen på våra stora skidan-
läggningar. XY siktar mot stjärnorna med förhoppning om att i alla fall nå trädtop-
parna eller 2,41 m (värmländsk rekord i höjdhopp).

Servering av mat och dryck, öl- och vinrättigheter. Åldersgräns 18 år. Under 18 år i 
målsmans sällskap.

Arr: Årjängs Båtsällskap och Årjängs Folkets Hus förening
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Lars Hagström, Susanna Venetvaara och Emil 
Snabb
Lars Hagström på orgel, Susanna Venetvaara, sång och Emil Snabb på elgitarr bjuder 
på en upplevelse utöver det vanliga i Silleruds kyrka. Efter konserten bjuder kyrkan 
på en god lunch från Silleruds Station. Lunchen ingår i biljettpriset.

Arr: Silleruds församling 

SÖNDAG 16 AUGUSTI

kl. 12.00

kl. 16.00

kl. 18.00

Owdal i Högelians Dom
Owdal spelar musik med vild entusiasm och stilla eftertänksamhet och bjuder på 
smärta, komik och vardagliga betraktelser i en salig blandning. Låtarna rör sig i gräns-
landet mellan visa, jazz och blues och passar perfekt i vackra Domen. Owdal består 
av Karl Wallmyr – trumpet, Kim Sundell – gitarr, Anton Drömberg – piano, Eirik Lundh 
– bas och Filip Olofsson – trummor. 

Arr: Högelians Dom 

Avslutning i Holmedals kyrka
Musikhelgen Allsköns Musik avslutas så storartat vi kan tänka oss med en konsertver-
sion av den fantastiska succémusikalen ”Katarina av Amerika” under ledning av diri-
gent Kerstin Wallmyr. Med sång, musik, bilder och berättande av musikalens sångare 
och musiker säger vi tack för i år och om vi får möjlighet även – VÄLKOMNA IGEN!

Arr: Holmedal-Karlanda församling

KATARINA
AV AMERIKA



STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

Nordmarkens Pastorat



STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER

Levins Åkeri  
VVDR Redovisning AB · Töcksfors smide 
Nordmarks Härads Försäkringsbolag

Göstas Resor · Götes Grill



 � Årjängs Musikskola 

 � Silbodals församling

 � Årjängs Båtsällskap

 � Årjängs Folkets Hus förening 

 � Förenade Care 

 � Högelians Dom

ARRANGÖRER

 � Årjängs Folkbibliotek

 � Silleruds församling

 � Trankils församling

 � Västra Fågelviks församling 

 � Holmedal-Karlanda församling

Med reservation för ändringar i programmet.

Design & layout AZTEK Design www.aztek.se 

Scanna koden för att
komma till hemsidan.

Biljettpriser

HELARRANGEMANG VUXEN 400 kr

upp till 18 år  200 kr

ENSTAKA BILJETTER VUXEN 150 kr

upp till 18 år  80 kr

HELARRANGEMANGSBILJETTER SÄLJS PÅ 

Medborgarkontoret Årjäng   0573-141 36

Årjängs Folkbibliotek  0573-142 85 

samt på evenemangsplatserna. Ingen platsbokning.

BILJETTINFO


