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Huvudarrangörer
Lysekils Kommun
Munkedals Kommun
Sotenäs Kommun
Strömstads Kommun
Tanums Kommun

18:e säsongen av 
Tonerna de gå…!
Välkommen till Tonerna de gå…musik i norra 
Bohuslän! 18 säsonger kan vi stoltsera med att ha 
arrangerat musik i norra Bohuslän. Sedan 1994 har 
kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad 
och Tanum i samarbete med Kultur i Väst (tidigare 
Musik i Väst) samverkat i konsertserien Tonerna de 
gå… musik i norra Bohuslän. Ett stort utbud av musik 
i olika genrer har framförts sedan dess och det är 
ett nöje att återigen kunna presentera ett lika brett 
utbud. Det bjuds på visor, jazz, blues, klassiskt, etno 
och världsmusik.
Vår folder är ett signum för vår publik och vi hoppas 
att innehållet är lika tilltalande som tidigare. Varmt 
välkommen!

Marianna, JanOlof, Fleming, Eva och Jan 

Huvudproducent
Kultur i Väst

Övriga producenter
Musik Centrum Väst
Vara Konserthus

Slopat musikkort
I år har vi valt att ta bort musikkorten. Vi märkte 
ett minskat intresse att köpa korten och den 
förmån som de gav. De trogna musikkortsköpar-
na drabbas vilket vi beklagar men vi hoppas att 
detta inte ska vara avgörande för att besöka 
någon av våra konserter. Däremot kommer vi att 
behålla vårt Cd – lotteri där alla konsertbesökare 
får chans att vinna! 

Biljetter
Biljetter till varje konsert kan förköpas/förbokas 
på de ställen som finns uppräknade på annan 
plats i foldern. Du kan också boka vissa biljetter 
på www.nortic.se . Skriv ut din biljett hemma!

Det går också att köpa resterande biljetter på 
plats med början ca en timme före konserten.
Ungdomar 16 - 19 år betalar halva priset. Under 
15 år har fri entré! 
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STEGET
Ons 28 sep kl. 19.00 Ungdomens Hus Invigningshöst, Tanumshede 
(fri entré)
Sön 2 okt kl. 19.00 Härnäsets Folkets Hus
Innerligt och avskalat med Göteborgsduo. Oavsett om det handlar om 
att framföra en klatschig poplåt eller en stillsam ballad så gör Steget 
det alltid med ett innerligt budskap. Inte sällan närmar de sig sådant 
som är jobbigt, men det sker alltid med oräddhet och framåtanda. 
Sångerna framförs på svenska. Steget bildades 2008 och består av 
rutinerade musikerna Matilda Sjöström på sång och Nils Dahl på piano. 
http://www.myspace.com/steget Entré:120 kr

WEBERKVARTETTEN 
Lör 24 sep kl. 19.30 Gerlesborgsskolan
Weberkvartetten är en av Sveriges mest 
konserterande stråkkvartetter. De turnerar 
regelbundet i Sverige och även utomlands. De 
är flitiga ambassadörer för nutida musik och har 
beställt verk av ett flertal svenska tonsättare såsom 
Fredrik Högberg och Sven-David Sandström.
Medlemmarna är: Ronnie Weber, violin I, Ellinor 
Weber, violin II, Patrik Eriksson, viola, Stefan 
Moberg, cello.  
Entré 150 kr
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EN SALIG BLANDNING
Stig Torstensson
Tis 20 sep kl. 19.00 Strömstads Museum
Skådespelaren Stig Torstensson gestaltar, läser och sjunger de 
dikter och sånger av de författare och poeter som har påverkat 
hans liv allra mest, bl. a. Fröding, Ferlin och Tunström. Med en 
god portion humor och glimten i ögat vill Stig locka publiken till 
skratt och samtidigt hylla några av Sveriges största diktare.
Entré: 100 kr

LET´S DO IT  
Mån 19 sep kl.19.30 (insläpp kl.18.30) 
Göstas Magasin, Smögen
Fre 23 sep kl.19.00 Havstenssunds Folkets Hus
Melodiskt och avspänt jazzlir med låtar som saknar bäst 
före-datum. Med genuin känsla och personlig touch 
presenterar Margaretha Evmark, sång och kontrabas, 
och Rolf Jardemark, gitarr, utvalda guldkorn från stora 
jazzlegender som Cole Porter och Ella Fitzgerald. 
En lyhörd och finurlig jazzhistorisk exposé utan 
generationsgränser. 19 sep: Specialmeny! Biljetter bokas 
direkt hos Göstas Magasin! 0706-100121. Entré: 120 kr
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DAVID STACKENÄS, RAYMOND STRID, CHRISTINE SEHNAOUI OCH PATRIC THORMAN 
Lör 29 okt kl.19.30 Gerlesborgsskolan
Gruppen sattes samman hösten 2010 på initiativ av Thorman och har sedan dess gjort två kortare turnéer. 
Med stor lyhördhet och precision mejslas komplexa mikrotonala mönster ut, som stundtals kan liknas 
vid elektronisk musik; men detta är i allra högsta grad akustisk musik. Tillsammans skapar kvartetten ny, 
spännande musik - här och nu - i världklass. 
Denna turné stöds av RANK, riksföreningen för 
arrangörer av nutida konstmusik. 
Entré: 120 kr

ALLAN EDWALL
K-G Malm & Lucas Stark
Lör 8 okt kl. 19.30 (insläpp 18.30)Torreby Slott, Munkedal
Vissångaren och berättaren K-G Malms framträdanden känne-
tecknas av värme, publikkontakt och scennärvaro, spontanitet 
och humor, klädsam galenskap och vildvuxna polisonger. I detta 
program framför K-G  sånger av Allan Edwall tillsammans med 
Lucas Stark. K-G har belönats med Taubestipendiet 2002 och 
Byggnads kulturstipendium 2010. Röster om K-G: ”K-G Malm 
är den bäste uttolkaren av Allan Edwalls visor vi hittills hört.” 
Holger Wigertz, Katrineholmskuriren.”K-G Malm glänser i egna 
monologer.” Tore Ljungberg, Göteborgsposten. Entré: 120 kr

HJÄRTAT ÄR VÄRLDENS CENTRUM 
Fre 7 okt kl.19.30 Gerlesborgsskolan
Hjärtat är världens centrum - en poesiperformance 
med utgångspunkt i dikter av Jila Mossaed. I en poetisk 
föreställning svävar dikter. De bärs på musikens och 
bildens axlar. De tar oss dit, där tre världar bekantar sig 
med varandra och skapar en unik upplevelse.
Medverkande: Jila Mossaed - poet och författare, Eva 
Dal - scenkonstnär och konstnärlig ledare, Haky Jasim 
- konstnär och filmare, Raysan Ismail - kompositör och 
musiker. Entré: 120 kr

KING KING 
Rivig & bluesig kiltmusik
Tor 27 okt kl. 19.00 Kungshamns Folkets Hus
Lör 29 okt kl 20.00 The House Inn, Lysekil
Fre 4 nov kl. 19.30 Gerlesborgsskolan (entré 120 kr)
Blues i blodet, ylande gitarrer och rockig musik.  King King från Skottland debu-
terade förra året på Monaghan Blues Festival på Irland. Sångaren Alan Nimmo 
har gjort sig känd med Nimmo Brothers. Här med tre internationellt erkända mu-
siker med hög musikalitet. 2010 kom skivan Broken Heal och ny är under inspel-
ning. Bandet hämtar influenser från  BB King och John Mayer m fl. Glasgowbandet 
består av Alan Nimmo, sång, gitarr, Lindsay Coulson, bas, Bennet Holland, 
keyboard och Wayne Proctor, trummor. www.kingkingblues.com Entré:160 kr
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” I LJUSET AV TVÅ STORA A:n” 
Med Dan Nerenius & Ole Moen
Sön 6 nov kl. 18.00 Kynnefjälls Natur, Hedekas
En föreställning där den lyriska mästerpoeten Kent Anderssons 
texter för en dialog med rockpoeten Björn Afzelius sånger. 
Kent Andersson och Björn Afzelius såg världen från den lilla 
människans perspektiv. De är kända för att de alltid tog ställning. 
– Båda hade en enorm kärlek till livet och tog parti för de 
svaga och de utsatta i samhället, säger Dan Nerenius, som 
tillsammans med Ole Moe, framför poeternas texter och sånger.
Entré: 120 kr

HULDRELOKKK 
Tor 10 nov kl. 19.00 Kulturhuset Futura, Tanumshede
Obs! Releasespelning/skivsläpp!
Skandinavisk stämsång med kraft och trolska inslag presenteras  på 
nya skivan med Mia Gunberg Ådin från Grebbestad, Kerstin Blodig 
(Ty/No) och Liv Vester Larsen (Dk). Trion med kvinnligt perspektiv 
som en av utgångspunkterna bildades för drygt 1 år sen. Fint blandas 
med burleskt. Trestämmigt på flera språk och instrument som  fiol, 
gitarr, nyckelharpa och percussion. Sånger och instrumentallåtar i fria arrangemang, egenskrivet 
och traditionsmusik med egen prägel. Mia: sång, fiol, nyckelharpa, Kerstin: sång, gitarr, bodhran och 
stompboard, Liv: sång, fiol, percussion. Entré: 120 kr
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CHARLIE ENGSTRAND SOMMAR 
Tor 10 nov kl. 20.00 Restaurang Trädgården, Strömstad
Charlie Engstrand Sommar är kanske mest känd för den 
breda publiken som låtskrivare till "En näve näring", som 
Stefan Sundström gjort känd. Han har samarbetat med 
artister så som Toni Holgersson, Nina Ramsby och Stina 
Berge. Har kallats "en av Sveriges minst kända musiker" 
men har efter förra årets skivsläpp "Kärlek på svenska" 
blivit känd för en bredare publik. Hans sånger är vemodiga, 
humoristiska, poetiska och vackra, med metaforer som är 
svåra och enkla på samma gång. 
Entré: 80 kr

NATACHA ATLAS  
Sön 6 nov kl 17.00 i Lysekils Folkets Hus 
Under fem dagar  äger folk- och världsmusikfestivalen Planeta rum i Göteborg. 
Detta sprider sig till Lysekil i form av en minifestival. Natacha Atlas – den 
arabiska musikens tjusigaste diva i nutid – anglo egyptiska sångerskan färdas 
från orientalisk electronica till sofistikerad akustisk worldfusion, med starka 
rötter i den arabiska musikens guldera på 1950- och 60-talen. Stråkar, strängar, 
piano, orientaliska rytmer. En ljuvlig ney-flöjt som stundtals smälter samman 
med Natachas ornamenterande sång på arabiska, franska och ibland engelska. 
World Fusion Collective – ett ungt svenskt musikkollektiv som formerar sig i 
många olika konstellationer kommer att inleda festivalen starkt. Entré: 160 kr
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SERVE YOU RIGHT TO SUFFER 
Fre 18 nov kl 19.30 Skaftö Folkets Hus, Grundsund     
Blues med rötter från landet snarare än storstaden. Tungt 
och blått med skönt gung. Blues, stomp, slideguitar, munspel 
och eländig kärlek. Bandet består av; Bror Gunnar Jansson 
sång/gitarr Bengt Blomgren gitarr Bernt Andersson munspel/
dragspel/piano/sång Kjell Jansson kontrabas Gunnar Petersson 
trummor. Bror Gunnar Jansson skriver många av bandets låtar. 
Några av de musiker/artister bandets medlemmar turnerat med:

Totta Näslund, Peter Green, Chet Baker, Peps Persson, Toots Thielemans m. fl.
www.myspace.com/serveyourighttosuffer Entré:140 kr

ECHOES - A PINK FLOYD TRIBUTE 
Lör 26 nov kl.19.30 Gerlesborgsskolan
En storslagen hyllning till proggrockens 
mästare. Nu tar vi succébandet till 
Gerlesborgsskolan. Kom och upplev 
Echoes i ett intimare format.  
Entré: 150 kr

A SWINGIN´ CHRISTMAS 
Bohuslän Big Band & Erik Gullbransson
Fre 16 dec kl.19.00 i Hunnebostrands Folkets Hus
Här bjuder Bohuslän Big Band på klassiska jullåtar i diverse olika 
skepnader som t ex swing och funk men även lugn och stämningsfull 
julmusik på svenska. 
I huvudrollen ser vi sångaren och underhållaren Erik Gullbransson 
som med sin avslappnade personlighet skapar en skön stämning 
tillsammans med det dynamiska och svängande Bohuslän Big Band!
Entré: 160 kr

VEV & FASA 
Julkonsert
Lör 17 dec kl. 16.00 Strömstads Stadshus
Konserten som ger lyssnaren en stunds avkoppling i 
julruschen och bjuder på spännande klangvärldar och 
texter som kan ge perspektiv på vad som verkligen 
betyder någonting. I juletid och i livet efter. Anders Ådin 
— vevlira, gitarr och sång, Thomas Flodin — sång Andreas 
Wendelholt — saxofoner, klarinett, flöjt och sång.
Entré: 100 kr
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VÄGUS
Symfoniker på väg
Tis 31 jan kl.19.00 Kungshamns Idrottshall
De unga musikerna, under ledning av 
dirigenten Simon Phipps, kan konsten att 
spela klassiskt utan att lämna någon utanför. 
Berömda stycken eller storslagna symfonier 
– allt framförs med den omisskännliga 
lusten och energin som blivit Vägus speciella 
kännetecken. Vi får bland annat höra kända 
stycken av Elgar, Gershwin och Bernstein.
Entré: 140 kr

KURT WIKLANDER  
Från nordisk ton till den virtuose Liszt
Sön 12 feb kl. 17.00 Munkedals Herrgård
Kurt Wiklander har nio års högre studier i Tyskland och Sverige 
bakom sig, både som tonsättare, pianist och organist. Han 
har konserterat i de flesta europeiska länder inklusive f.d. 
Sovjetunionen, gjort ett flertal radioinspelningar både som 
organist och pianist (bl.a. för BBC) samt framträtt som solist 
i polsk riks-TV. Han har gjort flera skivinspelningar bl.a. med 
egen musik på det svenska skivbolaget BIS. I detta program 
framförs Bellman, Grieg och Liszt. Entré: 100 kr
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1+2+3+4+5 
Kammarmusik att räkna med
Mån 23 jan kl. 19.00 Smögens församlingshem 
Ett ensamt piano. Som snart får sällskap av en cello. Och 
sedan en violin. Och en viola. För att till slut kompletteras 
till kvintett genom ännu en violin.
Julia Dahlkvist, piano och den lika begåvade som unga 
Dahlkvistkvartetten. I ekvationen ingår även Debussy, 
Rachmaninov, Stenhammar med flera, samt en stor 
lekfullhet och en bultande kärlek till kammarmusiken. 
Entré: 140 kr

NAVARRA  
Tis 7 feb kl. 19.00 Kungshamns Folkets Hus
Ons 8 feb kl.19.00 Kulturhuset Futura, Tanumshede
Tor 9 feb kl. 19.00 Härnäsets Folkets Hus
Nordisk folkmusik får modern touch med ungt Göteborgsband
Musikalisk resa med fiol, piano och slagverk ger traditionell folkmusik ett 
nytt spännande sound. Göteborgsbandet Navarra blandar lekfullhet och 
allvar, finstämda visor och rivigt tunggung. Musiken kretsar kring nordisk 
folkmusik, med influenser från såväl jazz som pop och klassiskt. Navarras 
sätt att förmedla folkmusik på ett nytt sätt gör att man uppmärksammar 
denna musik. Sofia Bergström, sång, Erika Risinger, fiol, Arvid Kästel, piano, 
Carl-Johan Groth, slagverk. www.myspace.com/navarramusic Entré:140 kr
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NORDISKA CHANSONS 
En smått dramatisk musikstund med Evelyn Jons
Ons 21 mar kl. 19.00 Skaftö Folkets Hus, Grundsund
Fre 23 mar kl. 19.00 Havstenssunds Folkets Hus
Ons 25 mar kl. 17.00 Brastads Folkets Hus
Sön 1 april kl.17.00 Hällevadsholms Folkets Hus
Musikalartisten Evelyn Jons har hämtat älsklingslåtar från musikens 
skrymslen och vrår såväl som dess estrader. Hon tolkar, tillsammans med 
pianisten Joakim Kallhed, en blandning av välkänt och okänt, pop, visa, 
evergreens, musikal, film- och cabaretmusik. www.evelynjons.com. Entré: 120 kr

JAN ALLAN MED HANS GRUNDBERGS TRIO  
Sön 11 mars kl 17.00 Oscars, Lysekil 
Den legendariske trumpetaren Jan Allan möter den svenska 
visan tillsammans med Ingela Hellsten i en lågmäld och 
jazzig tappning med förebilder såsom Jan Johansson, 
Lars Gullin m fl. Jan Allan, trumpet, Ingela Hellsten, sång, 
Anders Persson, piano och Hans Grundberg, kontrabas. 
En konsertafton med svängiga tolkningar, inblickar från 
50-talet samt värmande lyrik. Både Cornelis och Hörberg 
kommer att finnas med på repertoaren.
Entré: 140 kr

NORDIC WEDDING MUSIC 
Sön 25 mars kl.17.00 Munkedals Folkets Hus
Nordic Wedding Music är tre musiker från 
Göteborg som skapat en konsert baserad på 
nordiska bröllopssånger. En festkonsert som 
spänner mellan det explosivt fartfyllda och 
det nordiskt eteriska. Eva, Mikael och Mats 
ger dessa äldre folkliga bröllopssånger en 

revival med passion och färg, i gränslandet mellan visa och improvisation, folkmusik-grooves och jazz. Det 
är musik som gestaltar stark passion och bottnar i våra äldre generationers sånger och seder. I norden har 
funnits många seder och bruk kring bröllop där sången haft en bärande roll i festligheterna. 
www.myspace.com/nordicweddingmusic Entré: 160 kr

VOCADO
A capella
Sön 11 mars kl.18.00 Foss kyrka, Munkedal
Ung vokalgrupp och redan en av Sveriges absolut främsta. De 
6 medlemmarna Amanda Sjöberg, Malin Lundin, Emma Alm, 
Lukas Gavelin, Anton Leanderson-Andréas och Joel Nilson har 
sjungit tillsammans sedan 2004 och har en bred och personlig 
repertoar som innefattar allt från klassisk, sakral musik via jazz, 
pop och visa till egna kompositioner. Sjunger A Cappella, helt utan instrument, och den övervägande 
delen av arrangemangen är skrivna av dem själva, eller i annat fall noggrant utvalda för att passa 
gruppen. Vocado har gjort 100 - tals konserter i Sverige och utomlands, framträtt i riksmedier och vid A 
Cappella-festivaler i Norden, Tyskland och Belgien. Vunnit många priser. Entré: 160 kr
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BLUESKVÄLL
Bror Gunnar Jansson, Kjell Jansson och Bengt Blomgren
Fre 20 april kl.19.30 Gerlesborgsskolan, Gerlesborg
Tungt, blått och gungigt. Dessa eminenta bluesmusiker från 
bandet Serve you right to suffer bjuder både på nyskrivet och 
kända Muddy Waters-låtar. Äkta vara rakt igenom i ett proffsigt 
och brett program som går hem. Gör sig allra bäst med lite 
klubbkänsla eller en gnutta pubmiljö – gärna när skymningen 
lagt sig. Sångaren och gitarristen Bror Gunnar Jansson, också 
känd som Gugges Enmanna, har skrivit flera av låtarna. Här 
spelar han tillsammans med sin pappa, välkände jazzbasisten 
Kjell Jansson, och Bengt Blomgren på elgitarr.  Entré: 120 kr

GRÄNSLANDET 
Tor 10 maj kl. 20.00 Restaurang Trädgården, Strömstad
Gränslandet är ett gränsöverskridande svensk-norskt samarbete 
som spelar bluegrass-pop. Sångerskan Åsa Wetter, från Hudiksvall, 
sjunger vanligtvis i vokalgruppen Tonikum. Freddy Holm, från Halden, 
har spelat med Tommy Tokyo, Sivert Høyem, Corazón, Morten Harket, 
Veronica Akselsen och Henning Kvitnes, för att nämna några. Bandet 
bildades genom ett samarbete över internet. Nu har gruppen spelat 
in tretton låtar till sitt debutalbum "Vägen" och i somras träffades 
medlemmarna för första gången, för att ge en konsert i norska Halden.
Entré: 100 kr

ABJEEZ 
Persisk världspop från Östersund
Tis 8 maj kl. 19.00 Kulturhuset Futura, Tanumshede
Mycket baktakt och mycket humor. Orientaliska grooves blandas med 
reggae, ska, flamenco och soul, och framförs med hiphopattityd. 
Färgstark musik, glad och rebellisk, vacker och medryckande. 
Oavsett om låten handlar om kampen för demokrati eller är en 
kärleksfull hyllning till farfar förstår man känslan om ock inte orden. 
Abjee är persisk slang för syster. Frontsystrarna Safoura och Melody  
sjunger inte bara på farsi utan även på engelska, svenska och 
spanska. Har släppt tre album och turnerat i Europa och USA. 
www.abjeez.com Entré:120 kr
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TILL HAVS!  
En hyllning till Jussi Björling med Quartetto Pianissimo 
Tor 12 apr 19.00 Strömstads Gymnasium
Rösten och hjärtat som klingade i skiftande nyanser som havet självt.
En musikalisk berättelse med Arior och duetter ur - La Bohème - Faust 
– La Traviata – Pajazzo men även de populära klassiska sångerna som 
Gondolsången, Torna a Sorriento och Till havs som Björling gjorde till 
klassiker. En musikalisk biografi över Jussi Björlings liv med anekdoter 
och kåserier ur Jussis rika liv i operans värld men även mindre 
kända delar som t.ex ett ”hemligt” liv som schlagersångare under 
pseudonymen Erik Odde. Entré: 150 kr
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Detta händer också
Lysekil
Lysekil 1-6/10. Missa inte Kulturveckan med många intressanta utställningar, föreläsningar, 
filmvisningar, work-shops och mycket mer. Se www.lysekil.se/invanare/kulturochfritid/kultur/
kulturveckan för programmet.

Munkedal
Mama Gumbo 
Ons 26 okt kl.10.00 Biblioteket Munkedal
HAKUNA MATATA - EN MUSIKALISK RESA GENOM AFRIKA (3-10 ÅR)
Musikaliskt barnprogram får prova danslekar, sånger och olika trummor.

Biörn Rosa 
Ons 16 nov kl.18.00 Biblioteket Munkedal
Visor och sånger, främst sprunga ur den Bohuslänska vistraditionen

Blå Byrån 
Fre 9 mars kl.10.00 Biblioteket Munkedal
En upplevelsestund med saga, musik och sång för de minsta. (1,5-3 år)

K-G Malm 
Ons 11 april kl.18.00 Biblioteket Munkedal
Visprogram av vissångaren vars framträdanden kännetecknas av värme, humor, 
sund galenskap och vildvuxna polisonger. 
Arr: Munkedals kommun/bibliotek i samarbete med Musikcentrum Väst 

Tanum
Lör 15 okt Ungdomens Hus, Tanumshede.
Ny scen för Tonerna-konserter är Ungdomens Hus i Tanumshede. Lokalen som ligger i bottenvåningen 
av sporthallen är helt ombyggd och kommer och ska invigas. Ta chansen och se den nya, färgstarka 
mötesplatsen  i Tanum! Caféet är öppet.

Sotenäs
Misstag och dikeskörning
23 sep kl 19.00 i Kungshamns Folkets hus.
En show om livets glädjeämnen som framförs i ett smattrande tempo, Mor och dotter- problematik!    

En serenad till Astri
Lör 19 nov kl 15.00 Smögengården
Fragment ur ett konstnärsliv, ASTRI BERGMAN TAUB! En resa från Stockholm 1907 till Stockholm 1980; 
via Paris, San Remo, Sjösala och Anienes myrtenlund.
Arr: Sotenäs Riksteaterförening, Kungshamns FHS och Smögengården.

Musikens dag i Sotenäs
Fre 11 nov kl 19.00, Kunghamns Folkets Hus
Musikstilar i alla åldrar av lokala förmågor. Kontakta Fleming Larsson, tel  664612 senast den 17 okto-
ber. Anmälan även mail:fleming.larsson@sotenas.se Fri entré. Arr: är Sotenäs Utbildningsnämnd.

Strömstad
2 – 3 mars 2012
Strömstads stora kulturevenemang genomförs i år för fjärde gången. Litteratur, 
bokutgivning, musik, dans, teater, konst i en skön och inspirerande blandning.



Information och köp av biljetter:

Munkedal
Förbokning/köp: Biblioteket Munkedal, tel 0524-181 00.
Arrangörer:   Utvecklingsavdelningen/kultur Munkedals kommun, Torreby Slott, Foss församling 

samt studieförbunden ABF, Vuxenskolan och Studiefrämjandet Bohuslän Norra.
Mer information:   Munkedals kommun, JanOlof Karlsson, 0524-181 75.
 www.munkedal.se/kultur

Lysekil
Förbokning/köp:  Lysekils Stadsbibliotek, tel 0523-61 33 72, www.nortic.se
Arrangörer:   Lysekils Bildningsförvaltning/Kultur, Bluesföreningen ERNST, Brastads Folkets Hus, 

Härnäsets Folkets Hus, Lysekils Folkets Hus och Skaftö Folkets Hus, 
 Studieförbunden ABF, Studiefrämjandet och Vuxenskolan.
Mer information:  Lysekils kommun, Marianna Andersson/Maria Magnusson, tel 0523 – 61 33 75.
 www.lysekil.se  gå vidare till Kultur – evenemang

Sotenäs
Förbokning:  Kungshamns Bibliotek, tel 0523-66 46 54.
Arrangörer:    Sotenäs Utbildningsnämnd, ABF, SV, Göstas Magasin, 
 Hunnebostrands och Kungshamns Folkets Hus. 
Mer information:  Fleming Larsson, tel 0523-66 46 12 (säkrast torsdag).
 www.sotenas.se

– Kultur berikar livet – 
utan den blir livet torftigt!

Strömstad
Förbokning/köp:  Strömstad Infocenter, tel. 0526-623 30.
Arrangörer:    Strömstads kommun, Gitarr & Knarr, Restaurang Trädgården och Studieförbundet 

Vuxenskolan.
Mer information:  Strömstad Kommun, Jan Palmblad, tel 0526-193 19.
 www.stromstad.se
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Tanum
Förbokning/köp:   Tanum Kultur & Fritid på Kulturhuset Futura, tel 0525-182 00.  

Konsertbiljetter kan också köpas på Grebbestad Info Center, tel 0525-100 80.
 För konserter på Gerlesborgsskolan, tel. 0523-517 11.
Arrangörer:   Tanums Kultur & Fritid i samarbete med Havstenssunds Folkets Hus och Scen på 

Bônn samt Gerlesborgsskolan.
Mer information:  Tanum Kultur & Fritid, Eva Pettersson, tel 0525-182 32.
 www.tanum.se/kultur och www.gerlesborgsskolan.se



Lysekils Kommun

höst 2011 
 2 okt Steget
 29 okt King King
 6 nov Natacha Atlas
 18 nov Serve your right for suffer
 9 dec Navarra

vår 2012 
 11 mar Jan Allan m. Hans Grundbergs trio
 21 mar Nordiska chansons
 25 mar Nordiska chansons

Munkedals Kommun

höst 2011
 8 okt Allan Edvall program
 6 nov I ljuset av två stora A:n

vår 2012 
 12 feb Kurt Wiklander
 11 mar Vocado
 25 mar Nordic Wedding Music
 1 apr Nordiska chansons

Sotenäs Kommun

höst 2011 
 19 sep Let´s do it 
 27 okt King King
 16 dec BBB julkonsert

vår 2012 
 23 jan 1+2+3+4+5
 31 jan Vägus
 7 feb Navarra
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Strömstads Kommun 

höst 2011
 22 sep Stig Torstensson 
 10 nov Charlie Engstrand sommar
 17 dec Julkonsert med Vev & Fasa

vår 2012
 12 apr Till Havs
 10 maj Gränslandet

Tanums Kommun 

höst 2011
 23 sep Let´s do it
 24 sep Weberkvartetten
 28 sep Steget
 7 okt Hjärtat är världen centrum
 29 okt Improvisationsjazz
 4 nov King King
 10 nov Huldrelokkk
 26 nov Echoes

vår 2012
 8 feb Navarra
 23 mar Nordiska Chansons
 20 apr Blueskväll
 8 maj Abjeez
Fler vårprogram på gerlesborgsskolan.se


