FÖREDRAG OCH UPPTRÄDANDEN I TUVE

Nadja Janlert och Henrik Johnsson

Nadja Janlert och Henrik Johnsson

Afternoon Tea

Nadja Janlert är till vardags violinist i stråkkvartetten
”Qvartiett” som är kända från TV och har spelat bakom
många av våra stora musiker. Hon har också ett förflutet
som spelman på folkmusikstämmor. Trombonisten Henrik
Johnsson är en musiker man oftast hittar när det handlar
om New Orleans- och swingjazz och har sin hemmavistelse i
swingbandet ”Gentlemen & Gangsters” som spelar flitigt över
hela Europa. Nadja och Henrik träffades på musikhögskolan
i Göteborg för ett drygt decennium sedan. Tillsammans har
de turnerat land och rike runt med jazzmusikern Gunhild
Carling. Det utlovas idel trevlig musik, allt från svunna tiders
slagdängor till förra seklets klassiker och örhängen. Dansa,
digga, njut eller bara le!

På kvinnodagen den 8 mars framförs "Ord" med Karin
Johanssons kvartett. Karin Johansson, tonsättare och piano
improvisatör har en lång meritlista från kyrkor, konsertsalar
och festivaler. Hon är en av de musiker som fått tillstånd att
tonsätta Nobelpristagaren Tomas Tranströmer.

Dag och tid: Tisdag 13 februari kl. 15.00–16.30
Plats:
Kulturpunkten, Tuve
Entré:
50 kr

Filmmusik
S:t Olofs kören har sin hemvist i Säve och har under sina
drygt 20 år tagit ton. Deras repertoar är blandad och sträcker
sig från klassisk kyrkomusik till visa och jazz, från djupaste
allvar till lättsamt spex. Kvällen bjuder på musik från kända
filmer som, Sound of Music, Casa Blanca, Hair, Star Wars.
Den fantastiske körledaren Jens Claesson står för arrangemang och ledning. Senast kören uppträde var det fullt hus, så
tror vi att det blir ikväll också. Det är bara att luta sig tillbaka
och njuta av sång och musik denna vårvinterkväll.
Biljetter finns att köpa
till föreläsningar och
uppträdanden i Tuve
från och med
6 februari
kl. 10.00 på Tuve
Bibliotek telefon
031-366 80 50.

Dag och tid: Tisdag 27 februari kl. 19.00–20.30
Plats:
Kulturpunkten, Tuve
Entré:
50 kr

Karin Johansson kvartett

På Kvinnodagen kommer hon med sin kvartett och spelar ny
musik i gränslandet mellan komposition och improvisation.
Sångerskan och krönikören Jenny Willén är mest känd för
skivorna "Påtår" och "Nu börjar det roliga". Texterna är av
Karin Johansson, Tomas Tranströmer, Jenny Willén med flera.
Medverkande: Jenny Willén - sång, Gunnel Samuelsson
- basklarinett och saxofon, Karin Johansson - piano och
komposition, Hasse Westling - bas

Biljetter finns att köpa
till föreläsningar och
uppträdanden i Tuve
från och med
6 februari
kl. 10.00 på Tuve
Bibliotek telefon
031-366 80 50.

Ett samarrangemang mellan Livslust och Tuve bibliotek.
Dag och tid: Tisdag 8 mars kl. 15.00–17.00
Plats:
Tuve bibliotek
Entré:
60 kr inklusive buffé

Max 4 biljetter
per person.

Margareta Ivarsson
Margareta Ivarsson är en uppskattad föreläsare som besökt
närmare 60 länder. Hon beskrivs som en nyfiken, jordnära
äventyrare som kan konsten att leva livet och visar att allt är
möjligt.
Reseskildring från Bhutan och Ryssland. Denna föreläsning
beskriver hur man i Bhutan arbetar med fokus på att öka
landets bruttonationallycka istället för bruttonationalprodukt.
I Bhutan är bruttonationallycka nämligen politik på allvar och
står inskrivet i grundlagen.
Vi fortsätter till buddhismen i Ryssland och området kring
världens djupaste sjö: Bajkalsjön i Sibirien. Här ligger del
republiken Burjatien som har två buddhistiska universitet och
ett stort shamanskt center utanför sin huvudstad Ulan-Ude.
Dag och tid: Tisdag 13 mars kl. 15.00–16.30
Plats:
Kulturpunkten, Tuve
Entré:
50 kr

Max 4 biljetter
per person.
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12

OBS! Insläpp 30 minuter före programmets början

OBS! Insläpp 30 minuter före programmets början

13

