Program
Våren 2017
SKINNSKATTEBERG

Jubileumsåret är tillända
– men kulturen består även i vår.
Det må blåsa kalla vindar runt kulturhuset Korpen – men i huset finns värme från
kulturevenemang av skilda slag.
Mitt i vintern får vi en intressant scenisk version av Franz Schuberts ”Winterreise” som start på
konsertverksamheten. Sopranen Maria Keohane ger oss barockmusik av bästa märke tillsammans
med relativt nybildade Scania Consort vars instrumentarium smakar mumma för barockälskare.
Eller vad sägs om luta, teorb, barockviolin, barockcello och barockgitarr?
Beatles – älskade Beatles! Boka in söndag 19 mars för då blir det en fantastisk kväll i 60-talsanda
med en 13 personer stark ensemble med sång, stråkar, blås och kompband som kommer att
framföra de riktiga originalarrangemangen från bl.a. Beatles kultskiva Help! Räkna med en
helkväll.
Stråkkvartett ska det vara tycker Kammarmusikföreningen och tar hit finska Meta4 strax därpå.
För några år sedan kläckte Kulteras styrelse en idé om en kontemplationskonsert – och det blev
succé! Nu kommer uppföljaren där du i en skön fåtölj eller (om du vågar) liggandes på mjukt
underlag får lyssna till mjuk musik skapad i stunden endast beledsagat av levande ljus. En
avstressningskonsert för både kropp och själ.
Laina och fåglarna är välkända Susanna Alakoskis poetiska text om människor på väg. Bort, till,
från. Teaterföreningen arrangerar i samarbete med vårt finska förvaltningsområde och Teater
Västmanland.
Välkommen till det lilla kulturhuset med det spännande utbudet!

Staffan Bergman

Bild från installationen “Undrien” i Kulturhusets
foajé av konstnären Magnus Lönn

Sektorchef kultur och fritid

Obs!
Information om filmerna hittar du av rättighetsskäl på:
www.kulturhusetkorpen.se
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Program våren 2017
Film

Söndag 8 januari 18.00
Onsdag 11 januari 19.30
Söndag 15 januari 18.00
Söndag 22 januari 18.00

Lördag 28 jan kl. 16.00

Winterreise

“Winterreise” av F. Schubert. BarytonenJohannes Held, och pianisten Daniel
Beskow, framför en scenisk version av detta banbrytande verk.
Johannes Held studerade sång från 2005 hos Prof. Reginaldo Pinheiro och
i Köpenhamn hos Susanna Eken. Han fortsatte studierna vid Kungliga
Operaakademien i Köpenhamn. Sedan 2013 ingår han i den fasta ensemblen på
Oldenburgisches Staatstheater. Förutom som operasångare anlitas Johannes som
uttolkare av tyska Lieder på många håll i Europa.
Daniel Beskow har efter sin debutkonsert i Köpenhamn 2012 etablerat sig som
en av Skandinaviens mest intressanta och lovande unga konsertpianister. Han har
vunnit många internationella tävlingar både som solist och kammarmusiker.
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.
Skolelever och studenter på SLU går gratis. Biljetter säljs vid entrén.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.
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Film

Söndag 29 januari 18.00
Söndag 5 februari 18.00
Onsdag 8 februari 19.30
Söndag 12 februari 18.00

Lördag 18 februari 16.00

Scania Consort, barockensemble
Maria Keohane
Scania Consort (ScaCo) är en nybildad svensk ensemble som består av fem
av Nordens främsta utövare av tidig musik med sopranen Maria Keohane i
spetsen. Maria backas upp av Fredrik From och Hannah Tibell på barockviolin,
Judith-Maria Blomsterberg på barockcello och Fredrik Bock på luta, teorb och
barockgitarr.
Maria och musikerna har till vardags
hela Europa som sitt arbetsfält – ena
dagen med konserter i Musikverein,
andra dagen på ett operahus i
Köpenhamn och nästa dag i en liten
kyrka i djupaste Småland. Med Scania
Consort får den svenska publiken en
unik möjlighet att höra och uppleva dem
i en liten och intim konsertform!
Medverkande: Maria Keohane, sång
Fredrik From, barockviolin Hannah Tibell, barockviolin, Judith-Maria
Blomsterberg, barockcello, Fredrik Bock, luta, teorb och barockgitarr.
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.
Skolelever och studenter på SLU går gratis. Biljetter säljs vid entrén.

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

Film

Söndag 19 februari 18.00
Obs!
Information om filmerna hittar du av rättighetsskäl på:
www.kulturhusetkorpen.se
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Torsdag 23 februari 18.00

Kulturkafé
Ett gammalt hederligt kafé med underhållning av skolans elever, lärare samt en
och annan gäst.
Fikat står klass 9 för. De samlar pengar till en studieresa till Auschwitz så fika
duktigt!
Arr: Kulturskolan Korpen

Film

Söndag 26 februari 18.00
Söndag 5 mars 18.00
Onsdag 8 mars 19.30
Söndag 12 mars 18.00

Onsdag 15 mars 19.00

Musikquiz, från forntid till nutid
Kom med ett lag eller gå med i ett befintligt! Under trivsamma former med
fikabordet dukat, svarar vi på musikfrågor till live- och inspelad musik i alla
upptänkliga former. Fri entré
Arr: IOGT-NTO, NBV och Skinnskattebergs kommun, kultur och fritid.

Porträttfoto Agneta Östling
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Söndag 19 mars 17.00

Beatlemania

”Beatlemania” med Hitmen, Beatlettes och Yesterday String Quartet från
Linköping firar 50-årsjubiléet av albumet HELP!
Förbered dig på en lång, skön afton!! Vi inleder kvällen med ett LIVEQUIZ med
bandet och gäster. Här får du höra sånger från andra artister som har anknytning
till Beatles, lyssna till äkta livemusik och testa dina kunskaper. I konsertens första
del spelar vi samtliga låtar från skivan HELP live inklusive ljuvliga Yesterday
förstärkt med stråkvartetten. I andra avdelningen får du höra hela ensemblen
i låtar som She´s leaving home, Strawberry Fields forever, Something, Eleanor
Rigby m.fl. 13 musiker på scenen ger en fin musikupplevelse!
Beatlemania är sammansatt av 3 grupper:
Hitmen – fem medlemmar med lång erfarenhet och stor passion för Beatles.
Beatlettes – fyra damer med vackra röster, sjunger förutom Beatles i flertalet
körer.
Yesterday String Quartet – ny kvartett med härliga, rutinerade musiker
Fika i pausen
Entré: 180 :- medlemmar i Kultera 150:- Skolungdom går gratis.
Biljettbeställning: Janssons El 0222-104 60
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, Västmanlandsmusiken och Skinnskattebergs
kommun.
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Onsdag 22 mars 19.00

Stråkkvartetten Meta4
Meta 4 bildades 2001 och de
studerade med Hatto Beyerle and
Johannes Meissl vid the European
Chamber Music Academy (ECMA).
År 2004 vann de första priset på the
International Shostakovich Quartet
Competition i Moskva och fick också
ett särskilt pris för bästa tolkning av
en av Shostakovich stråkkvartetter.
Finska kulturministeriet gav Meta4
Finlandspriset som uppmuntrar unga
lovande finska artister.
Meta4:s fullspäckade schema
innehåller framträdanden i Wien
(Mozart Saal), Milano (Sala Verdi),
London (Wigmore Hall), Dortmund (Konzerthaus), Stockholm (Konserthuset),
Madrid (Auditorio Nacional) och New York (Carnegie Hall).
Kvartetten har givit ut tre skivor på det tyska skivbolaget Hänssler Classic.
Den första, med stråkkvartetter op. 55 nr. 1-3 av Joseph Haydn, utkom år 2009
och belönades med Echo Klassik-priset år 2010; den andra, med Sjostakovitjs
stråkkvartetter nr. 3, 4 och 7 utkom våren 2012 och rosades med Rundradions
Årets skiva 2012-utmärkelse samt en Emma-statyett för bästa klassiska album.
Därtill har kvartetten spelat in en skiva innehållande kammarmusik av Kaija
Saariaho (Ondine, 2013) samt en raritet som bara utkommer som LP; Sibelius’
stråkkvartett ”Voces Intimae” (Berliner Meisterschallplatten, 2013). Den nyaste
skivan, Bartóks stråkkvartetter 1 & 5 (Hänssler Classic), gav ut i oktober 2014.
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.
Skolelever och studenter på SLU går gratis. Biljetter säljs vid entrén.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.
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Film

Söndag 26 mars 18.00
Söndag 2 april

Kontemplationskonsert
I vår alltmer hektiska tid kan det vara skönt att hämta andan och drömma sig
bort. Följ med på en musikalisk resa i nuet med musik skapad i stunden. Musik
som finns här och nu för att aldrig återkomma. Vi ligger ner eller lutar oss tillbaka
och drömmer oss bort.
För musiken står:
Jörgen Paulsson, sopransaxofon. Hans lyriska saxofon har hörts i många
sammanhang, till exempel på konserter och inspelningar med sångerskan Lina
Adolphson.
Jan-Olof Jonsson, gitarr, var senast synlig här i föreställningen Myggjagare och
näbbstövlar. En gitarrist med en väldig genrebredd!
Gustav Jonsson, percussion. Ung, synnerligen lyhörd slagverkare med rötter i
Skinnskatteberg. Har studerat på Bergslagens folkhögskola, Karlfeldtsgymnasiets
musiklinje och på Geijerskolan i Ransäter.
Fika i pausen.
Entré: 120:- medlemmar i Kultera 100:- Skolungdom går gratis.
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, Västmanlandsmusiken och Skinnskattebergs
kommun.

Film

Söndag 2 april 18.00
Söndag 9 april 18.00
Onsdag 12 april 19.30

Torsdag 6 april 18.00

Kulturkväll
Kulturskolans elever, lärare och kanske en och annan gäst bjuder in till en
föreställning i den annalkande vårens tid. Musik, dans, teater film i en salig
blandning! Fri entré.
Arr: Kulturskolan Korpen

Film

Söndag 16 april 18.00
Söndag 23 april 18.00
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Söndag 7 maj 16.00

Tankar och stämningar
Lena Sahlberg, violin, och Pelle Östlund, piano.
Musik av bl. a. Elgar, Grieg och Prokofiev blandat med personliga tankar om livet
och musiken.
Entré 100 kr.
Skolelever och studenter på SLU och går gratis
Torsdag 4 maj 19.00

Laina och fåglarna
Ett poetiskt drama om människor på
väg. Bort, till, från.
Här korsas det tyska hembiträdets väg
med Gustavo som återvänder till Italien
efter ett långt liv i Sverige. Heter det
Östersjön eller Västerhavet? Pappa Risto
försöker hålla samman den lilla finska
familjen men systrarna Linda och Laina
förstår sin historia på olika sätt och
går mot oundviklig splittring. Mamma
Anna-Liisa är död men vakar ännu över
familjen. Barnbarnen Alba och Rick
frågar sig vem de är.
Biljettpris: 150:-, medlemmar i
Teaterföreningen eller Scenpass 100:- .
Pensionärer och arbetssökande: 120:Förköp på biblioteket.

Foto Stefanie Andersson

Arr: Teaterföreningen, Finskt förvaltningsområde med stöd av
Ett Kulturliv För Alla Teater.
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Digitala livesändningar
Via satellit och fiber kan vi ta emot konserter, teaterpjäser och andra
arrangemang. Föreställningen visas på bioduk med fantastiskt ljud. Vi
förhandlar just nu med en ny leverantör som kan ge oss ytterligare möjligheter
att visa föreställningar från hela världen.
Information om vad som händer hittar du på www.kulturhusetkorpen.se.

Välkomna till Kulturhuset Korpen!
Kulturhuset erbjuder fantastiska
möjligheter för den som vill hyra in sig
till exempel för ett föreningsmöte, en
föreläsning eller en bildvisning. Vi är
utrustade med förstklassig utrustning
både för ljud och bild liksom en
höghastighetsuppkoppling till internet.
Stora salen har 146 platser i en sluttande
läktare, men också möjlighet att möblera
med bord för konferenser etc. Det finns
även möjlighet att använda flera mindre rum för gruppsittningar.
Lokalerna bokas genom mig, Hasse Jonsson. Jag kan nås på telefon 0222-451 91 på
dagtid, eller via e-post: hans.jonsson@skinnskatteberg.se
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Ett knippe Kulturtips
Kulturreservatet Teatermaskinen i Skräppbo.
http://www.teatermaskinen.com

Skolgården Café

http://skolgarden.wordpress.com/

Galleri Astley

http://www.galleriastley.com/

Boken om Korpen finns att köpa på
biblioteket. Pris 150 kr
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Kultera – Korpens vänner
tidigare ”Kulturskolans vänförening” startades 1993. Kulturskolans
vänförening har som namnet antyder, till uppgift att stötta kulturskolans
verksamhet. Det sker genom medlemsavgifter och arrangemang där intäkterna
bidrar till att kulturskolans elevgrupper kan göra resor och studiebesök.
Vi hoppas kunna intressera fler att vara med och även utveckla Kultera till en
aktiv arrangörsförening. Vi vill fortsätta att arrangera evenemang och tar gärna
emot dina förslag och idéer.
Som medlem i Kultera får du rabatt på inträdesbiljetter samt en inbjudan per
e-post till våra evenemang.
För att bli medlem i Kultera betalar du in på
bankgirokonto 487-1232, 200 kr/familj eller 100 kr/enskild.
Anmäl ditt medlemskap och din e-postadress till
kultera@skinnskatteberg.se
Vill du veta mer? Kontakta:
Jan-Olov Jansson 070-678 06 18 eller 0222-104 60
Hans Jonsson 0222-451 91

Samarbetspartners

Kulturriket i Bergslagen
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Skinnskattebergs Filmförening
grundades 2006. Vi visar film i kulturhuset Korpens lokaler. Allt arbete sker
ideellt. Filmprogrammet kan ses i kalendern för er som registrerat er på hemsidan
www.kulturhusetkorpen.se. (Gratis)
Du köper vårt exklusiva medlemskort i
entrén på BioKorpen. Kom i god tid.
Priser för ett års medlemsskap som gäller
ett år från inköpsdatum:
Ungdom 100:- (till och med 18 år)
Vuxna 300:Visningarna måste ske i ett slutet
sällskap. Det här gör att man måste lösa
medlemskort i föreningen och vi kan
därför inte sälja “lösa biljetter” till tillfälliga besökare.
Kontaktperson: Anders Pettersson 0222-450 05

Skinnskattebergs
Teaterförening
Vi vill bidra till Skinnskattebergs kulturliv
genom att arrangera teaterföreställningar med
lust och engagemang. Vår utgångspunkt är
att försöka bredda utbudet i Skinnskatteberg
genom att ta fasta på lokala frågor och att sprida
arrangemangen i hela kommunen.
Om du vill bli medlem i föreningen så går du in på Riksteaterns hemsida och
anmäler dig. När du betalat medlemsavgiften får du ett Scenpass som ger dig
billigare priser både hos oss och många andra teaterarrangörer.
Vi vill gärna ha med flera engagerade i arbetet. Det kan gälla praktiskt arbete
runt olika arrangemang, idéer på föreställningar m m. Skulle du vilja vara med så
kontakta Yvonne Krusell Neld tel 072-540 61 30.
www.kulturhusetkorpen.se
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Välkommen till Skinnskattebergs kammarmusikförening
Föreningen bildades 1973 och har sedan dess arrangerat kammarmusik i
Skinnskattebergs kommun. Vi välkomnar nya medlemmar! Medlemskap kostar
120 kr per spelår och då är entréavgiften vid konserterna 100 kr.
Skolungdom och studerande vid Skogsmästarskolan går gratis!
Konto nr: Bankgiro 107-0333
Har du frågor? Kontakta ordförande Hans Neld, 0222-418 41 eller sekreterare
Christina Stenberg 070-317 6125
För finansiellt stöd till verksamheten tackar vi:
Skinnskattebergs kommun
Västmanlandsmusiken
Statens Kulturråd
Ett kulturliv för alla
Systemair

www.kulturhusetkorpen.se
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UPPLAGA 1 Layout Hans Jonsson

Kulturhuset Korpen
Köpingsvägen 11, Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Kultur- och fritidschef 0222-451 97
Samordnare 0222-451 91
www.skinnskatteberg.se

