Program
Hösten 2018
SKINNSKATTEBERG

Den heta sommaren ligger bakom oss och nu väntar hösten med sina vackra färger, sin
svampplockning och sina mängder av äpplen som ska tas tillvara. Var tid har onekligen
sin charm. Nu kommer tiden när vi spenderar mera av vår ledighet inomhus. Det där med
utomhuskonserter får vara ett minne från sommaren blott.
Kulturhuset Korpen vill vara en scen där du får påfyllning i själen och möjlighet att förse de inre
batterierna med ny laddning. Kultur är så mycket mera än bara att roa och oroa. Det är tid till
reflektion, rum för fantasin, möjlighet till nya kontakter och inre resor.
Höstens program spänner mellan ny musik av Fabriksorkestern, låtar från legendariska
spelkvinnan ”Spel-Stina” och inte mindre än två konserter med ackordeon i centrum.
Kulturskolan arrangerar en stödgala för världens barn. Kulturskolans Vänförening Kultera
bjuder in till en afton med Riltons vänner som sätter Beppe i fokus. Kammarmusikföreningen
specialarrangerar ett tonsättarporträtt av hyperaktuella Andrea Tarrodi och Teaterföreningen
avslutar med en given succé; Västanå teaters uppsättning av Selma Lagerlöfs mytiska berättelse
Bortbytingen. Däremellan visar Filmföreningen i vanlig ordning massor av intressanta filmer på
söndagskvällarna.
Vi hälsar dig varmt välkommen till allt detta men du kan också bidra till kulturlivet i vår
kommun. Bli medlem i våra kulturföreningar! Ju fler medlemmar desto större möjligheter att få
hit de bästa föreställningarna.
En givande höst tillönskas i kulturens tecken!

Staffan Bergman

Sektorchef kultur och fritid

Obs!
Information om filmerna hittar du av rättighetsskäl på:
www.kulturhusetkorpen.se
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Program hösten 2018
Söndag 2 september 18.00
Söndag 9 september 18.00
Lördag den 15 september 16.00

Torbjörn Grass och Fabriksorkestern
Tung metall, en lekfull konsert på järn
och stål.
Tonsättaren/gitarristen Torbjörn
Grass fortsätter sitt samarbete med
slagverksduon Rhythm Art Duo, den här
gången också med fokus på konserter för
skolan.
Musiken fångar upp klanger i
Västmanlands industrihistoria och låter
sig inspireras av tankar och ljud från den
tiden. Industrins ljud (t.ex. sågklingor,
fjädrar, aluminiumrör )blandas med
traditionella musikinstrument som
marimba, vibrafon, slagverk, gitarrer
m.m.
Konserten tar avstamp i historien men är
också nyskapande, något som händer i
nuet !
Medverkande:
Daniel Berg
Fredrik Duvling
Torbjörn Grass
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.
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Film

Söndag 16 september 18.00
Söndag 23 september 18.00
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Duo Magnus & Irina i Herrgårdssalongen

Söndag 30 september 18.00 Obs tiden!

Duo Magnus & Irina, Magnus
Holmander, klarinett och Irina
Serotyuk, ackordeon. Just nu är
de båda medlemmarna aktuella
som semifinalister i solisttävlingen
Solistpriset. Magnus & Irina bildades
när de gjorde sina första år på
masterutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Den relativt nya
duon har redan skaffat sig en helt egen
repertoar, mycket tack vare att Irina
Serotyuk själv arrangerar musik för den
ovanliga ensemblen.
Entré: 150:- Medlemmar i
kammarmusikföreningen 100:-.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening
med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och
Systemair.

Film

Söndag 30 september 18.00

Söndag 30 september 20.00

Vernissage
“Gläntan”. Se sista sidan.
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Film

Söndag 7 oktober 18.00

Fredag 12 oktober 19.00

Spel-Stinor
Gruppen Spelstinor bildades ursprungligen
i syfte att göra en konsert kring spelmannen
Spel-Stina, Torsåker som levde på 1800-talet.
Medlemmarna i gruppen har varierat över
tid men består idag av Erika Lindgren
Liljenstolpe, Carina Normansson, Åsa
Andersson, Josefina Paulsson och Jeanette
Evansson.
‑Var och en är vi karaktärsspelmän med olika
lokala traditioner och starkt individuellt
spel, men i mötet med varandra uppstår magi, nya vägar, former och klanger, i
inspirationen vi ger varandra. Ledord är: fritt, otyglat och med sann musikglädje!
Biljetter: Janssons el 0222-104 60
Entré 120 kr. Medlemmar i Kultera 100 kr.
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, Skinnskattebergs kommun och
Västmanlandsmusiken

Film

Söndag 14 oktober 18.00

Torsdag 25 oktober 18.00

Stödgala för världens barn
Kulturskolan i samarbete med fritids inbjuder till en färgsprakande föreställning
med insamling för Världens barn.

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

Söndag 21 oktober 18.00

Söndag 28 oktober 15.00

Matti Andersson, ackordeon, Nils-Erik Sparf, violin

Utflykt med damcykel
Matti Andersson och Nils-Erik Sparf minns Lars Hollmer
Vi vill uppmärksamma Lars Hollmer, en av Sveriges mest älskade låtskrivare,
tonkonstnär och dragspelare, som jubilerar 2018. Vem har inte hört hans
innerliga “Boeves psalm”? Han skulle ha fyllt 70 år nästa år och därför gör
vi en CD och ett minnesprogram med hans fantastiska musik. Han var från
1970-talets början den drivande kraften och kompositören bakom grupper som
Samla Mammas Manna, Von Zamla m.fl. och var även en av de främsta inom
den moderna improvisationsmusiken där han samarbetade med improvisationsmusiker från hela världen över hela världen.
Lars lämnade efter sig en makalös låtskatt som Matti Andersson, accordeon,
och Nils-Erik Sparf, fiol, har grävt i. Där finns massor av härlig, spännande,
upplyftande och otroligt knasig musik. Mycket av Lasses musik cirklar kring
dragspelet varför det passar perfekt för sättningen fiol och dragspel.
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.

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

Söndag 28 oktober 18.00
Söndag 4 november 18.00
Söndag 11 november 18.00

Söndag 11 november 15.00

Beppe! Riltons vänner
Riltons Vänner bildades 1999, när medlemmarna gick på musikgymnasium
tillsammans. Under åren har gruppen släppt fem fullängdsalbum och gjort
nästan 1000 framträdanden i Sverige, Europa, Asien samt USA. De har fått
många fina recensioner och priser, som t.ex. a cappella-världens egen ”Grammy”
i CASA:s tävling för inspelad vokalmusik.Musiken som Riltons Vänner framför
spänner över flera genrer – från nordisk vokalpop till nordiska vokalpip. Ibland
covers, ofta originalmusik. -Alltid a cappella. Bredden syns även i Riltons
Vänners många olika samarbeten. De har jobbat och uppträtt tillsammans
med Henrik Dorsin, Rigmor Gustafsson, Magnus Lindgren, Åsa Jinder, Janne
Schaffer för att nämna några. Under många år fungerade också Riltons Vänner
som kör i Electric Banana Band, där de i chockrosa kläder gick under namnet
”Los Flamingos”. I föreställningen Riltons Vänner Beppe vill de upptäcka
mannen bakom deras barndoms Beppe, han som var Pippis pappa och Balou.
Han som skrev Dunderklumpen och hade pyjamas i Beppes godnattstund. De
vill utforska vem 60- och 70-talets åsiktsstarka, vänliga och humoristiska Beppe
var. Riltons Vänner tar sig an Beppe Wolgers finurliga och sinnrika texter i låtar
som spänner över en stor musikalisk bredd. I acapella-arrangemang framförda
med musikalisk precision och värme återföds Beppes kända och okända låtar om
kända och Okända djur.
Biljetter: Janssons el 0222-104 60
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla, Skinnskattebergs kommun och
Västmanlandsmusiken
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Lördag 17 november 16.00

Andrea Tarrodi och Dahlkvistkvartetten
Andrea Tarrodi
-ett tonsättarporträtt målat av en stråkkvartett
av Ulf Stenberg
Andrea Tarrodi är en ung svensk tonsättare som det talats mycket om under de
senaste åren. Hon har fått ett orkesterverk framfört i London, under de kända
Proms-konserterna, och hade en festival på konserthuset i Stockholm i våras, helt
ägnad åt hennes musik. Ett orkesterporträtt målat av några symfoniorkestrar, ett
porträtt i helfigur om man så säger. Den 17:e november i Skinnskatteberg blir det
ett mindre porträtt, målat med färre penslar än vad stora symfoniorkestrar har
till sitt förfogande. Båda porträtten är naturligtvis lika sanna, lika mycket helfigur,
oavsett skillnaden i instrumentuppbåd. Storleken har härvidlag ingen som helst
betydelse. Musik kan inte rangordnas på det sättet.
Det är Dahlkvistkvartetten som håller i penslarna, en kvartett som tidigare gästat
Skinnskattebergs kammarmusikförening och som det också talas mycket om.
Den har spelat in tre av hennes kvartetter på CD, plus två andra stråkstycken,
vilken kommer att finnas tillgänglig till ett reducerat pris att ta med sig hem
för att kunna rekapitulera konserten. Det är att rekommendera, särskilt när det
handlar om ny musik. Tonsättaren är dessutom själv på plats, vilket inte tillhör
vanligheterna i kammarmusikföreningens långa historia, för att introducera
konserten och svara på frågor.
Andrea har ungerskt påbrå, vilket hörs. Det finns stråk av Bela Bartok och av
ungersk folkton, och svensk också för den delen, men kanske än viktigare, hon
går tillväga på samma subtila sätt som Bela Bartok gjorde när han varsamt
integrerade de egna uppteckningarna av ungersk folkton i sin musik. Den
bearbetades och reducerades till minsta möjliga byggsten innan den fogades
samman och in i den egna musiken. Tillvägagångssättet och slutresultatet har
inga som helst likheter med Wilhelm Petterson-Bergers och Erland von Kocks
turistiska banaliteter.
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Dessutom, hos Andrea, vill säga, fogas folktonen in i den minimalistiska
virvelvind som snurrar fram i partituret och samtidigt hämtar andan i de elegiskt
vackra, närmast vokala mellanspelen. Men det vi hör är Andrea Tarrodis alldeles
egna röst, klart och tydligt, oavsett stilgrepp och andra, tillfälliga förklädnader.
Man kan också lyssna på konserten i en följd, som ett enda stycke, attacca, där det
musikaliska idéinnehållet hela tiden bearbetas och återanvänds. Musiken liksom
springer runt sig själv, är sig själv nog. Som all värdefull musik. Den betyder inget
men kommunicerar perfekt.
Missa inte detta klingande porträtt av en av våra främsta tonsättare!
Entré: 150:- Medlemmar i kammarmusikföreningen 100:-.
Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.
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Film

Söndag 18 november 18.00

Fredag 23 november 19.00

”Bortbytingen” Västanå teater
Med Bortbytingen fortsätter Västanå Teater att utforska Selma Lagerlöfs mytiska
värld. Föreställningen regisseras av Leif Stinnerbom, och turnerar våren och
hösten 2018, samt våren 2019.
Bortbytingen är en av Selma Lagerlöfs finaste berättelser. Här berättar hon
historien om bondparet som får sin enda son bortrövad av trollen och som i
utbyte får en trollunge att ta hand om. Bondmoran blir förstås förskräckt till
en början, men sedan växer hennes modersinstinkt. Under hennes försorg tas
trollungen omhand, trots att maken och resten av bygden vill bli av med ungen.
När Bortbytingen publicerades 1915, i novellsamlingen Troll och Människor,
befann sig Europa mitt i det brinnande första världskriget, och Selma var klart
påverkad av det inhumana behandlande av människor som kriget innebar. I
denna berättelse ställs rädslan för det okända och främmande mot empati och
medmänsklighet. Selma Lagerlöf visar på vikten av att alla behandlas lika och att
det alltid gäller att stå upp för de svaga.
Med musik, dans, och fantastiska kostymer och masker bjuder vi in vår publik
i vårt eget magiska scenrum, Yurtan, ett mongoliskt nomadtält där tid och rum
upphör att verka och fantasins möjligheter är oändliga.
Biljetter: Skinnskattebergs bibliotek 0222 51 57 00
Arr: Skinnskattebergs teaterförening med stöd av Ett Kulturliv För Alla - teater och
Skinnskattebergs kommun.

Film

Söndag 25 november 18.00
Söndag 4 november 18.00
Söndag 2 dec 18.00
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Foto: Olle Hallström
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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. Lokalerna är
främst tillgängliga kvällstid samt under
helger och skollov.
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 0222-51 56 99 på dagtid,
eller via e-post: hans.jonsson@skinnskatteberg.se
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Kultera – Korpens vänner
Kulturföreningen Kultera firar i år 25-årsjubileum. Den bildades som
”Kulturskolans vänförening” år 1993. Vår verksamhet är dels som stödförening
för Kulturskolans elever och dels som arrangerande förening. Vi kan ge
grädde på moset för eleverna vid Kulturskolan i form av bidrag till resor och
studiebesök. Och vi kan bredda och fördjupa kulturutbudet i vår kulturrika
kommun.
Vi hoppas flera vill vara med i föreningen antingen aktivt genom att bidra med
idéer om kommande arrangemang eller bara genom att besöka evenemangen.
Bli medlem i Kultera, det kostar bara 100:- för enskild medlem och 200:för familj. Då får du rabatt på inträdesbiljetterna till våra evenemang samt
information via e-post.
Du betalar din medlemsavgift på bankgirokonto 487 – 1232. Anmäl ditt
medlemskap och din e-postadress till kultera@skinnskatteberg.se eller prata
med oss i styrelsen när du besöker våra arrangemang.
Vill du veta mera? Kontakta:
Staffan Bergman, tel 076-027 15 26 eller
Jan-Olov Jansson, 070-678 06 18 eller 0222 – 104 60.

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 0222-51 55 13

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!
Vår kammarmusikförening arrangerar sex till tio konserter varje år och har funnits sedan 1973.
Vi har bland annat startat det stora evenemanget ”Ung & Lovande”, där unga artister tävlar om
att få en utmärkelse och en nationell turné. Det blev så lyckosamt och stort att det numera hålls
i Västerås konserthus vartannat år där det samlar stora skaror artister och besökare från hela
Sverige.
Men det vardagliga arbetet är att arrangera bästa möjliga kammarmusikkonserter i
Skinnskatteberg. Många unga världskända artister har spelat och sjungit hos oss och vi månar
litet extra om dem som precis ska börja sin musikerkarriär. Vi hoppas du vill upptäcka den rika
skatt som finns inom det lilla formatet som kammarmusik är – att sitta nära fantastiska artister
och få höra den allra vackraste eller mest spännande musik som du kanske inte ens visste fanns!
Du är varmt välkommen till våra konserter och som medlem i föreningen. Då får du rabatterat
pris på konserterna och vi får ytterligare en medlem att förmedla information till. Medlemskap
kostar 120:- för ett helt år och då kostar konserterna 100:- istället för ordinarie priset 150:-. Ta
med en vän och bli medlem! Barn och unga till och med gymnasiet har fri entré.
Har du frågor om vår verksamhet?
Kontakta ordförande Kajsa Wejryd, 076-128 04 50, eller
sekreterare Christina Stenberg, 070-317 61 25.
Medlemsavgiften betalas via bankgiro 107 – 0333 eller kontant vid första konserten.

Välkommen!
För finansiellt stöd till verksamheten tackar vi:
Skinnskattebergs kommun
Västmanlandsmusiken
Statens Kulturråd
Ett kulturliv för alla
Systemair

www.kulturhusetkorpen.se
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Några kulturtips till hösten
Mats Bergström och Cecilia Zilliacus

Fredag 31 augusti, 19:00 - 21:00
Skinnskattebergs Herrgård, Skinnskatteberg En konsert med duon Mats
Bergström och Cecilia Zilliacus är ett möte med musikens allra innersta, där
virtuoseri och musikanteri förenas på bästa sätt.

-Mamma ska räddas

Allaktivitetshuset Riddarhyttan 16 september klockan 14.00
En familjeföreställning.

I en sal på lasarettet

Baggbro skola Söndag 23 september 15.00
En föreställning om att ha ett sjukt barrn. Om att vara ett sjukt barn. Vara
utlämnad till maktlöshet. Om glädje och sorg.

Vernissage

Gläntan söder om skogsmästarskolan. 30 september 20.00
Interaktiv konstinstallation av och med Anna Berglind och Rikard Lindell
Fri entré

-MamaDada.

Baggå skola 20 oktober 17.00
En föreställning om de kvinnliga Dadaisterna.
Biljettpris 150:- inklusive lite mat innan.

UPPLAGA 1 Layout Hans Jonsson

(120:- för er som har scenpass)

Kulturhuset Korpen
Köpingsvägen 11, Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Kultur- och fritidschef 0222-51 57 05
Samordnare 0222-51 56 99
www.skinnskatteberg.se

