Blekinge Läns Bildningsförbund

Musikkatalog

Välkommen till Bildningsförbundets sammanställning av musikartister i och i
närheten av regionen.
Vi hoppas att Du hittar något att använda och tar gärna emot tips på flera artister.
Observera att vi inte tar ansvar för uppgifter om arvode etc utan kontrollera det vid bokning
av artister.
ABF:s Manskör i Karlskrona
Bokas via Stefan Crona (körledare)
Tel: 0455-311 429
Göran Kullving (ordf)
Tel: 0455-296 94

Traditionell manskörsång
med blandad repertoar. Kören består av ett 25-tal sångare.

ADAMSSON, Maja
Rätta draget, Maja med komp-is
Åkervägen 4
314 41 TORUP
Tel: 0345-305 91, 207 80

"Det ska va' gamla låtar"
Vårt sång och musikprogram består av gamla
schlagermelodier vi minns (sjung med). Maja sjunger och
ackompanjerar på dragspel. Tillsammans med gitarr och sång
Komp-is. Maja drag gärna en gammal polka och vals eller
liknande på tvåradigt durspel. Ett uppskattat inslag.

Tid och arvode: enl. överenskommelse

Tid: Ca 45 min
Arvode: 1 arr/dag 1 700 kr. och resa, soc. avg.
2 arr/dag 3 000 kr. och resa, soc. avg.

ANNELIE & THOMAS
Annelie Leopold
Hasselbergsvägen 4
372 37 RONNEBY
Tel.: 0708-18 63 39

”Sångpärlor vi minns”
Annelie och Thomas, två välkända profiler från
dansbandsvärlden. Sånger ur den svenska sångskatten får en
alldeles ny touch och framförs på ett proffsigt sätt. Du önskar
och vi levererar.
Programmet passar de flesta typer av arrangemang.
Sättning: dragspel, gitarr, keyboard, sång.
Tid 1 tim. enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse och soc. avg., resa.

BG & JB
Bokas via BG Olsson
Tel: 070-928 14 00
E-post: benmar@hotmail.se

Upplev 50- och 60-talets pärlor!
Nostalgiunderhållning som bjuder på pärlor från 1950- o 60talen, gärna med ett trevligt musikquiz!
BG och JB har långa musikerkarriärer bakom och har fått
Karlshamns kulturpris 2003 för sina kyrkokonserter.
Program med underhållning, humor och quiz..
Tid: ca 50 min
Arvode: enl. överenskommelse
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Blekinge Läns Bildningsförbund
BACKARYDSBYGDENS SPELMÄN
Bokas via Lennart Smedenmark, ordf.
Tel: 0457-45 13 26, 070-57 15 984
E-post: lennartsmedenmark@telia.com

Musikkatalog
Traditionellt spelmanslag med mest ungdomar!
Spelmanslag från Backaryd/Hallabro i Ronneby kommun.
Mestadels ungdomar som spelar folkmusik tillsammans. Vi
brukar vara ute och spela lite då och då på olika ställen.
Tid: enl. överenskommelse.
Arvode: enl. överenskommelse

BARBRO & GULLVI
Bokas via:
Barbro Lundell
Tel: 0455-36 11 45
Mob: 0706396145
Gullvi Svensson
Tel: 0455-290 76
Mob: 0705-49 49 45
E-post: barbroochgullvi@live.se
Hemsida: www.barbroochgullvi.se

Glad och medryckande sång
Vi är två systrar som sjunger glad medryckande sång till
tolvsträngad gitarr eller bakgrundsmusik, med lite
countryinfluens.
Vi har en andlig repertoar samt trallvänliga och glada visor och
sånger, julsånger. Spelar även lite musiksåg till
bakgrundsmusik.
Tid: enl. överenskommelse
Arvode: en. överenskommelse samt reseersättning enligt
gällande avtal

BARBRO & LARS
Barbro & Lars Svensson
Kavrö Byväg 53
296 91 ÅHUS
Tel: 044-733 60, 070-714 96 35
E-post: barbro.o.lars@tele2.se
Hemsida: www.barbrolars.se

En god och glad stund
Barbro, en av Göingeflickorna, och Lars sjunger tillsammans
schlagers från 40 talet, välkända melodier och sånger till
gitarr, lite allsång, skämtsamma historier från Göingebygden
och även någon låt på Magdeburgerspel.

BLEKINGE SPELMANSFÖRUND
Bokas via Peter Svensson, ordf.
Tel: 0454-412 22, 0709-59 33 01
E-post: ordf@blekingespelman.se
Hemsida: www.blekingespelman.se

Folkmusik
Länsorganisationen för folkmusik i Blekinge. Vill du ha någon
typ av folkmusik, kontakta oss så vi kan skicka dig vidare till
rätt person/spelmansgrupp/lag!

Juletid
Programmet innehåller välkända finstämda julsånger, lite
allsång och varm gemenskap.
Tid: enl. överenskommelse.
Arvode: enl. överenskommelse

Arvode: enl. överenskommelse.

Blommans Orkester
Annelie Leopold
Hasselbergsvägen 4
372 37 RONNEBY
Tel.: 0708-18 63 39
E-post: info@blommansorkester.se
Hemsida: www.blommansorkester.se

Dansmusik, underhållning och allsång.
Allt på en o samma gång. Dansbandet som startade 1983 som
två gatumusikanter. 1985 fortsatte Thomas Blomman
Broström som heltidsdansband. 1992 kom den stora
förstärkningen – Annelie och Bengt Åke Leopold kom direkt
från Lallas band och Blommans orkester blev Blekinges svar
på Vikingarna. En repertoar som tillgodoser alla åldrar efter
önskemål. Vi bygger familjeprogram, allsångsprogram, kalas i
alla konstellationer, företagsarrangemang. Du önskar och vi
uppfyller.
Sättning; keyboard, dragspel, gitarr, Sång i stämmor tre.
Tid 1 tim – 4 tim. enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse och soc. avg., resa.
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Blekinge Läns Bildningsförbund
BLUE FORGE
Bokas via Peter Olofsson
Bockaliden 23
374 37 KARLSHAMN
Tel. 070-569 22 30
E-post: kapellmastaren@gmail.com
BROKEN SPOKES
Bokas via Peter Olofsson
Tel. 070-56 92 230
E-post: kapellmastaren@gmail.com

Musikkatalog
Traditionell Bluegrassmusik
6 man starkt akustiskt band från Blekinge.
Presentation PPM: Akustisk ”americana” med Peter, Paul &
Martin, därav namnet. Country, bluegrass, folk, rock, blues
etc. spelas av trion på kontrabas, gitarr, fiol, banjo och
mandolin. Stämsång i fokus. Musikerna spelar och har spelat i
ex: Blue Forge, Björnsson, Broken Spokes, The Gubbs,
Company, Trondman Band. Många års erfarenhet inom
bandet alltså. PPB utgår från Karlshamn, Blekinge. Peter
Olofsson: sång, mandolin, fiol, gitarr, Paul Carlsson:
kontrabas, sång, Martin Giselsson: sång, gitarr, 5-str. Banjo.
Arvode: enl. överenskommelse
Klassiskt Country
spelad av kvartett, Peter Olofsson, Peter Lindström, Håkan
Nilsson och Oskar Jonasson från Olofström, Karlshamn och
Kristianstad.
Arvode: enl. överenskommelse.

BÄLGASKRYNKLARNA
Bokas via Sixten Hansson
Frögatan 23B
341 33 LJUNGBY
Tel: 0372 -149 74, 0730-30 91 71

Sex glada pensionärer,
Vi är 4-5 glada pensionärer som spelar upp med dragspel,
durspel, mandolin, bas och sång. Musik från 1930-60-talet,
även nyare. Vi spelar på servicehem, föreningar, kalas m.m.
Tid efter överenskommelse
Arvode: 500 kr/man + reseersättning från Ljungby.

CARLSSON, Eva
Röslyckevägen 9
360 32 GEMLA
Tel: 0470-674 97

Ur min visskatt. Blandade visor efter önskemål och tillfälle.
Längtans visor - Visor om vår längtan av olika slag – efter
gemenskap, kärlek och fred.
Min värld av blommor - Ett blomsterarrangemang i ord och
toner. Visor och dikter om blommor samt något om
blomsterspråket.
Tre trallande jäntor - Visor om naturen, barnen och kärleken.
Den vackraste stjärnan - Sånger från advent till jul.
Hjärtats nyckel heter sång - Evert Taube-visor.
I småländska poeters sällskap - Mycket visa och lite dikt.
Tid: 40-60 min enl. överenskommelse.
Arvode: 900 kr. och resa

COMPANY
Bokas via Peter Olofsson
Bockaliden 23
374 37 KARLSHAMN
Tel: 0454-922 30, 070-56 92 230
E-post: kapellmastaren@gmail.com
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Blandad musik,
Exempelvis pop, rock, blues, country, irländskt m.m.
För kalaset eller festen. Trio med Peter Olofsson, Paul
Carlson och Stefan Just från Olofström och Karlshamn.
Arvode: enl. överenskommelse.

Blekinge Läns Bildningsförbund
DE GUBBS
Bokas via Åke Giselsson ( se mer under
Giselsson i denna katalog)
Tel: 0454-406 37, 070-684 06 37
E-post: agiselsson@hotmail.com

Musikkatalog
Olofströmstrion som spelar och berättar om företeelser
hämtade från gränstrakten Skåne, Blekinge och Småland.
Bl.a. har man tonsatt dikter av författaren Axel de la Nietze
som levde i detta gränsland.
De Gubbs består av Åke Giselsson (gitarr), Peter Olofsson (gitarr
o mandolin), Martin Giselsson (bas). Alla sjunger.
Programtid: ca en timme

Arvode: enl. överenskommelse.
Har F-skattsede

DUO LIINA & JÖRG
Liina Andersson
Tel: 0706-84 61 16, 0455-451 55

Fiol, dragspel & sång

Jörg Mischke
Tel: 0708-79 83 05, 0547-120 69

Folkliga och folkkära visor (bl.a. Dan Andersson, Evert Taube,
Nils Ferlin, Stig Olin)
Folkmusik (polska, hambo, schottis, Reinländer, vals)
Folkliga låtar från Sverige och andra nordiska länder (bl. a.
Benny Andersson, Karl Jularbo)
Musik till dans (vals, tango, foxtrot osv.)
Sjömansvisor och shanties
Allsång

Repertoar:

Programmets längd, innehåll och arvode enl.
överenskommelse

EGEFUR, Leif
V:a Vittusgatan 13
371 34 KARLSKRONA
Tel: 0455-808 23, 0738-31 10 20
E-post: leifegefur@gmail.com
Hemsida: www.leifegefur.wordpress.com

Allt-i-ett: Vis-Trubadur, Allsång, Dansmusik & Hålligång!
Önskelåtar på begäran. Välj bland 300 låtar i repertoaren,
som läggs ut på borden! (kan mailas e.ö.)
Visafton med speciellt tema: Bellman, Taube, Cornelius,
Wiehe/Afzelius.
Leif Egefur & Johan Melin:
Trubadur-duo, gitarr, bas & munspel. Spelar sedan 20 år
tillbaka allt från Bellman till Beatles från Taube till Thåström på
allt från pubkvällar till bröllop till 90-årskalas.
Egefur – Melin-Trio;
Leif & Johan + Bernt Melin, jazztrummis. Spelar rocksamba,
vispop, irländskt m.m.
Arvode: enl. överenskommelse.
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Blekinge Läns Bildningsförbund
ELA-VINDA, Mikael
Tel: 0704-19 63 53
E-post: livolotus@gmail.com
Hemsida, www.livochlotus.se,
www.mikaelelavinda.n.nu

Musikkatalog
Välkända sånger från förr till lite senare.
Americana och Svenskt.
Stillsamt eller fartfyllt.
Med sång, gitarr, munspel och stompbox spelas det country,
blues, folk och visor i en salig röra eller efter önskemål.
Spelar även engelska översättningar, egenskrivna sånger.
Några inspirationskällor
Johnny Cash, Leonard Cohen, Bob Dylan, Dolly Parton
Wreesvijk, Afzelius, Dan Andersson, Evert Taube
Har sånganläggning efter behov.
Tid: enligt överenskommelse.
Arvode: från 1 500 kr och soc.avg. +resa, eller enl.
överenskommelse.
Innehar F-skatt.

ERIKSSON, Kristin &
Gunvor ÅSÄNG
Tel: 0456-147 24, 044-640 00, 073-818
38 70
E-post: gunvor.46@hotmail.com
Se ovan!

Durdraget med Kristin & Gunvor
Sång och musik mixat med Lyrik!
Blandat visprogram till dragspel, gitarr och durspel och cittra.

ESBJÖRNSSON, Thomas & PILELÖW,
Christer
Tunavägen 5
375 33 Mörrum
Tel Christer. 070-551 96 60, Thomas
073-505 00 59
E-post: christer.pilelov@telia.com
Hemsida: www.pilelow.se

En stund i visans värld
Thomas och Christer var med i begynnelsen av Visans
Vänners bildande i Karlshamn.
Vi har dels ett blandat visprogram samt ett program med i
huvudsak Taubevisor.

Tid: 45 min eller enl. överenskommelse.
Arvode: 2 000 kr och soc. avg. + resa

Mindre sånganläggning finns vid behov.
Tid: ca 45 min efter ök
Pris: 1 600 kr plus soc.avg. och resa
Med sånganläggning tillkommer 200 kr. efter
överenskommelse.

versionen aktuell 2018-03-19

Blekinge Läns Bildningsförbund
FYRA SKÄGG
Bokning via Lars Jerrhag
Tel: 070-55 80 251, 0454-32 92 26
Mail: lars.jerrhag@telia.com

Musikkatalog
Fyra Skägg, Karlshamn
Lars Jerrhag, Karlshamn, har sjungit visor sedan 1980-talet
och framträtt såväl i Sverige som i Danmark, Litauen och USA
där han gjorde en turné i svenskbygderna år 2000. Lars
sjunger förutom egna visor, gärna visor av Evert Taube, Dan
Andersson, Olle Adolphson och gamla svenska visor. Han är
också körsångare och stundtals solist i ABF-kören Karlshamn.
Göran Johansson broder till Lars, har spelat munspel sedan
tonåren och medverkat i flera olika konstellationer inom Visans
Vänner Karlshamn. Han har under många år varit medlem i
Visgrupperna Galaks och VisaVi från Karlshamn.
Leif Turesson har spelat gitarr och sjungit visor i många år
och besitter en gedigen kunskap om svenska visor. Han har
genom åren medverkat bland annat i visgrupperna GALAKS
och TREKLANG samt framträder också tillsammans med
hustrun Ann-Kristin.
Bengt ”Bengan” Gustafsson som är född i Kalmar är en
mycket rutinerad basist/gitarrist som spelat allt från dansmusik
till blues och ackompanjerat ett antal kända svenska artister.
Bengan är numera aktiv i Visans Vänner i Karlshamn där han
medverkar med sin bas i olika sammanhang.
Visor ur levande livet
Ett blandat visprogram precis som livet självt. Skratt, lycka,
vemod och kanske emellanåt en liten tår.
Dan Anderssons stund på jorden
Ett program i Ord, Ton och Bild om Dan Anderssons korta
levnad från vaggan till graven.
Arvode: 2 800 kr för hela gruppen, plus resa med bil.
Programtid 50–60 minuter eller anpassat enligt era önskemål.
Innehar F-skattsedel och bankgiro.
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Blekinge Läns Bildningsförbund
GISELSSON, Erica, Åke och Martin
Tel: 0454-406 37, 070-684 06 37

Musikkatalog
Evert Taube och Argentina
Under åren 1910-1915 levde Evert Taube i Argentina. År 2009
besökte vi detta land. Vårt besök inspirerade oss till att göra
ett program om Evert Taubes vistelse i Argentina. Vi berättar,
visar bilder och sjunger till gitarr Evert Taubes egna visor.
Tid: ca 1 timme. Arvode: ca 3 000 kr eller enl.
överenskommelse. Har F-skattsedel
Axel de la Nietze
Vi berättar, visar bilder och sjunger till bas o gitarr tonsatta
dikter av vår lokala författare Axel de la Nietze.
Tid: ca 1 timme. Arvode: ca 3 000 kr eller enl.
överenskommelse. Har F-skattsedel
Trubadur
Åke Giselsson berättar, spelar och sjunger om bl. a Evert
Taube och/eller Axel de la Nietze.
Tid: ca 1 timme. Arvode: ca 1 500 kr eller enl.
överenskommelse. Har F-skattsedel

GLORIES
Thomas Broström
Himlagård
370 17 ERINGSBODA
Tel.:0760-33 39 39
E-post: info@glories.se
Hemsida: www.glories.se

”sånger om evigheten”
Dansbandsmusikern Thomas ”Blomman” Broström
tillsammans med sin fru Caroline bjuder på härliga svängiga
dansbandsmelodier med andliga texter. Du bjuds även på
kända andliga sånger.
Programmet blandas med korta inlägg om deras livsvandring
både som festivalarrangörer för UlvsmålaFestivalen och som
dansbandsmusiker.
Dragspel, keyboard, sång.
Ett program som passar i alla sammanhang.
Tid: 30 – 60 min enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse och soc. avg., resa.
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Blekinge Läns Bildningsförbund
GRUNDBERG, Jan
Prästgårdsvägen 3
341 76 RYSSBY
Tel.: 0372-403 83 el. 0738-43 64 62
E-post: jan.grundberg@spray.se

Musikkatalog
Jan Grundberg är 70 år ung och har spelat och sjungit sedan
20-årsåldern.
Född i Uddevalla men bor sedan 25 år i Ljungby, Ryssby, och
har sedan jag kom hit varit ute som trubadur och bland annat
sjungit för pensionärer, olika föreningar, trubaduraftnar på
pubar, hotell och bibliotek.
Jag är alltid ensam med min sång till gitarr. Repertoaren
består av flera olika genrer, såsom visor, blues, country,
irländskt och rock. Av visor blir det mycket Taube och
Vreeswijk.
Jag översätter en del av mina favoriter inom den
engelskspråkiga musiken, och jag har tonsatt texter både av
kända och okända författare. Bl.a. flera av Cornelis osjungna
sånger efter hans död. Har också tonsatt 10 små dikter av
Bengt af Klintberg, barnbilderboken ”När King-kong spelar
ping-pong”.
Jag har alltså olika program som jag formar efter beställarens
önskemål.
Tid: 45 min - 1 tim
Arvode: 1 500 kr + resekostnad
Både längd av programmet och summan kan diskuteras.

HARLING, Bengt, vissångare,
skådespelare
Kämnärsgatan 3B
392 35 KALMAR
Tel: 0480-221 71, 073-048 50 10
E-post: bengtharling@hotmail.com
www.bengtharling.com
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Nå´n Sorts Man
Leonard Cohens sånger på svenska
Bengt Harling med Leonards orkester
Medverkande förutom Bengt är: Olof Nilsson, klaviatur,
Konstantin Shakov, fiol, Kjell Persson, gitarr, Louise Lövmo,
sång.
Tid ca 55 minuter
Tekniska krav: El 2 separata 10 amp-uttag
Scenstorlek minst 4x3 meter
Pris: 15 000 kr exkl. resor och ev. traktamenten och
hotellkostnader.
Ljud: Vid mindre framträdande har vi med oss egen
ljudanläggning, vid större enligt överenskommelse.
Innehar F-skattebevis.

Blekinge Läns Bildningsförbund
JOHANSSON, Irene & Roberth
Stalpets gård 1
578 94 ANEBY
Tel: 0380-402 09, 073-046 19 47
E-post: info@solbri.se

Musikkatalog
Med humor och sång i bagaget –
Sång till gitarr. och kåseri från Roberths bokserie "Humor i
Helgade Hyddor"
Barnatro och Pärleport – en musikalisk resa
Lina Sandells psalmer - ett arv som lever.
Stenkake-sångare vi gärna minns! – religiösa favoriter
Fyra småländska sångförfattare – utställning och
sångprogram
Tid: enl. överenskommelse.
Arvode: enl. överenskommelse

KJELL & GÖRAN
Bokas genom Kjell Andersson
Slåttervägen 114
352 53 VÄXJÖ
Tel: 0470-822 59 ,0733-89 44 23
eller Göran Borg
Frejagatan 3
352 35 Växjö
Tel: 0470-479 58, 0731-59 29 02

Visor och musik från förr och nu
Dragspel, gitarr och sång
Allsång
Högtalaranläggning finns
Tid: enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse

KLEIN, Mirjam
Januarivägen 16
352 60 VÄXJÖ
Tel: 0470-216 68, 070-689 83 66
E-post: mijam.klein@bredband2.com

En visbukett med blandade visor
Evert Taube, Stefan Demert, Olle Adolfsson m fl blandas med
folkvisor och egna visor under 30-45 min.

KÄLL, Paul

Trubadur med 12-strängad gitarr

Tel: 0768-51 34 44
E-post: paul.kall@outlook.com

Spelar en blandad repertoar med artister som Cornelis,
Taube, Dan Andersson, Björn Afzelius, Lasse Berghagen,
Sven-Ingvars, Elvis Paul Anka, Cliff Richard m fl

Arvode: 800 kr. och resa
I arvodet ingår min CD eller kassett av "Vägskäl".

Tid: enl överenskommelse
Arvode: 1 700 kr + resekostnad
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Blekinge Läns Bildningsförbund

Musikkatalog

LASSES COMBO eller LARS-OLOF
JOHANSSONS MUSIKGRUPP MED
YWONN LAEILA
Bokas via Lars Olof Johansson
Astradgatan 45
341 38 LJUNGBY
Tel: 0372-104 67

Dans - konsert- underhållningsmusik efter behov.
Jazz – evergreens – schlagers, m.m.
Besättningen är 3 saxofoner, 1 trumpet, 1 trombon, piano,
bas, trummor och sång. 9 personer. Vi har även ett kyrkligt
program.

LJUNGBY STORBAND MED YWONN
LAEILA
Bokas via Lars Olof Johansson

Storbandet Bigge Bolméhs med Ywonn Laeila, Se Ljungby
Storband.

Dans- konsert- och underhållningsmusik efter behov.
Traditionell storbandsbesättning 16-18 personer.

BIGGE BOLMÈHS STORBAND
Bokas via Lars Olof Johansson
GODSHERRARNA
Bokas via Lars Olof Johansson

Godsherrarna (Brunnsorkester) 7 personer. Gammal härlig
blandad mässingsmusik.
Tid: enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse

MIOS ORKESTER
Tony Svensson
Pl 301 Offamåla
370 30 RÖDEBY
Tel: 0455-430 05, 0708-43 05 55

Mios är en duo som spelar både dansmusik och
underhållning, och har spelat livemusik i 38 år.

MONA G
Mona Gustafsson
Paradvägen 17
352 62 VÄXJÖ
Tel: 0470-629 18, 070-245 63 53

Mona G – Pigg & Glad Dansmusik!
Mona Gustafsson sjöng i Leif Bloms i 15 år. Numera har hon
egna bandet Mona G’s. Då bjuds det på svensktoppslåtar,
någon egen melodi, en hel del gamla godingar samt ett och
annat gammalt countryörhänge. Mona bjuder på pigg o glad
underhållning med glimten i ögat.

Mios sättning är keyboard, dragspel, trummor och sång.

Tid: 45 – 60 min eller enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse

versionen aktuell 2018-03-19

Blekinge Läns Bildningsförbund
NILSSON, Kerstin
Box 8018
300 08 Halmstad
Tel: 0705-78 01 47

PETERS, Christer
Rosenholmsv. 15 B
371 46 KARLSKRONA
Tel: 0455-169 66, 070-609 54 82
E-post: christer.peters@home.se
Hemsida: www.christerpeters.se

Musikkatalog
Kerstin & Happe, Halmstad
Med dragspel, gitarr och stämsång bjuder de två välkända
musikprofilerna från Halmstad Kerstin Nilsson och Hans
”Happe” Rosendahl, på godbitar från förr, nyss och nu.
Tid: 45 min.
Arvode: Vård 1250 kr/förening 1850 kr + resa

Nya blandade underhållningsprogram med sång, musik,
allsång och anekdoter. Gamla favoriter blandas med mina
egna schlagers. Har sedan starten i början av 1980-talet
besökt mängder av föreningsmöten, servicehus, parker och
fester med sång och musik.
Speciella program med andliga sånger finns för dagledigträffar, församlingsaftnar och dyl.
Tid: 30 - 40 min
Arvode: 2 000 kr. och soc. avg., resa (interna arr)
Övriga arr: enl. överenskommelse.

PIA O ANDRE
bokas genom
Pia Karlsson
Tel: 0709-52 48 53
E-post: pia.karlsson71@gmail.com
Andre Knutsson
Tel: 0762-65 82 73

Musik som berör !
Pia och Andre sjunger och spelar nya och gamla igenkända
låtar med bred repertoar som visor, musikal, schlager, country,
dansband, pop, soul, blues mm.
Programmet formar vi så det passar alla som vill lyssna och
dansa, Vi kan även ha musikquiz och allsång.
Pia sjunger och Andre sjunger och spelar piano och munspel
men vi har också andra bakgrunder om det behövs.
Tid och arvode: enl överenskommelse.

PILELÖW, Christer
Tunavägen 5
375 33 Mörrum
Tel: 0454-542 58, 070-551 96 60
E-post: christer.pilelov@telia.com
Hemsida: www.pilelow.se

Visor för trevliga stunder
Jag har framträtt med visor till gitarr sedan början av 1980, då
vi bildade Visans Vänner i Karlshamn.
Framträder med blandat visprogram med sånger från de mest
framträdande nordiska viskompositörerna. Visor och dängor
från vackert till ekivokt, helt efter önskemål och tillfälle.
Specialprogram finns:
Evert Taube från väst till öst.
Ruben Nilssons vanvördiga visor
Cornelis örongodis
Program med vårvisor, sommarvisor, dryckesvisor mm.
Allt efter önskemål.
Liten sånganläggning finns vid behov mot ett extra pristillägg
Tid: enligt överenskommelse.
Pris: från 1 200 kr och soc.avg., och resa, eller enl.
överenskommelse, med sånganläggning från 1400 kr.
Innehar F-skatt
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Blekinge Läns Bildningsförbund
ROOTH, Gudrun
Rapsgatan 41
262 53 ÄNGELHOLM
Tel: 0431-186 23, 0706-22 55 70
E-post: gudrun.rooth@sundsgarden.se

Musikkatalog
Sången är mitt liv Gudrun har rest med sångprogram i hela Sverige under
många år. Uppvuxen på Gotland men bosatt i Skåne.
Hon bjuder på sång till gitarr, dikt, kåseri och allsång.
28 olika program att välja på!
Evig längtan – 12 sånger från min nya CD
Drömmen om Amerika
En kväll i juni – sånger i tiden
Härlig är jorden
Ett ögonblick i sänder
Dan Andersson – en spelman
Sjung och minns 60-talet
Var inte rädd- Det finns ett hemligt tecken
Flicka från Backafall
Edvard Persson – Söder om landsvägen
Gotländsk sommarnatt – Mitt Gotland
Sommar i Sverige
Visor vid vindens ängar
Hjärtats saga – Min soldat
Evert Taube – Sjösala vals!
Gamla schlagers och nya låtar
Vintern rasat ut!
I Adventstid
Nu tändas tusen juleljus
Jul i vårt hus
Minns du sången
Blott en dag - Blott i det öppna
Einar Ekberg – Underbar frid
Till din blomstrande äng
Släpp nu lite solsken in!
Sjung av hjärtans lust!
Det gåtfulla folket – för små och stora barn
Dyslexi – specifika läs- och skrivsvårigheter (särskild folder)
Arvode: 2 000 kr/program. Milersättning enligt gällande regler.
Innehar F-skattsedel.

RYLANDER, Claes
Blåbärsvägen 5D
372 38 RONNEBY
Tel: 0733-170 252
E-post. claes.rylander@utb.ronneby.se

The Rodeos
Rock’n roll inspirerad av Fabulous Thunderbirds. Passar till de
flesta tillställningar där man vill ha drag under galoscherna!
Bandet s sättning: sång, gitarr, piano/dragspel/orgel,
el-/kontrabas och trummor.
Tid: enl. överenskommelse
Arvode: enl. överenskommelse

RYLANDER, Claes & Greger Karlsson
Blåbärsvägen 5D
372 38 RONNEBY
0733-17 02 52
Tel: 0733-170 252
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Duon "Ingen Aning" - passar varje tillfälle, fest eller vardag.
Underhållning för allsköns publik, allsång, dansmusik, ståuppkomik, m.m. i en aldrig sinande ström!
Tid: enl. överenskommelse.
Arvode: 2 500 kr. och soc. avg., resa

Blekinge Läns Bildningsförbund

Musikkatalog

SANDBERG, Tobias
Ängsvägen 2B
360 13 URSHULT
Tel. 0477-201 32
E-post: lunerian_elisaari@hotmail.com

Flamencomusik
Jag spelar främst flamencomusik som jag komponerar själv,
men även klassisk gitarrmusik av kända kompositörer.

SANDGRENSKA MANSKÖREN
Bokas genom:
Lennart Lordin
Rådmansgatan 4
371 38 KARLSKRONA
Tel: 0455-241 39, 0708-24 13 90
E-post: lennart.lordin@telia.com

Allt från traditionell manskörsång till barbershop - från
musikaliska spex till seriöst allvar!
Bokning kan ske av hela kören 35-40 pers med eller utan
solist eller del av kören som dubbelkvartett 8 pers.
Dirigent är Håkan Jönsson, 0706-94 75 62

SANDSTRÖM, Bertil
Gullbacka Gård 3404
283 91 OSBY
Tel. 0479-134 01

Ernst Rolf till Hootenanny!
Sång, musik och berättarprogram med Sandström & co
Vi är tre glada musikanter som spelar och sjunger gamla
härliga schlagermelodier. Det svänger ordentligt om både
Gula paviljongen, I Honolulu där går man klädd liksom en zulu
och Köp hjärtan, sånger som vi alla minns. En ”madavisa” och
annat roligt blir det också. Med mycket humor berättas
historien om hur melodierna en gång kom till, det kunde ske
både genom skandaler och allehanda lustigheter. Ring så
spelar vi!

Tid: upp till 60 min
Arvode: 1 500 kr. och soc. avg., resa

Tid & arvode: enl. överenskommelse.

Arvode 3 300 kr + resa. Innehar F-skattsedel.

SKOOG, Paul
Furuboda
296 86 ÅHUS
Tel: 044-78 14 600, 0739-88 46 72
E-post: paul.skoog@furuboda.se

Furuboda i mitt hjärta
Underhållningsprogram med sång till Paul Skoogs
Enmansband. Musikstilen är en blandning av visa, gospel,
schlager och lite country.
Tid & arvode: enl. överenskommelse.

SOFFGRUPPEN
Sara Jefta
Musikgatan 31 B
371 49 KARLSKRONA
Tel: 0455-108 04, 0727-30 87 33
E-post: sarajefta@hotmail.com

Tre duktiga musiker med det breda registret!
Soffgruppen har gjort sig kända i Blekinge i flera olika
sammanhang. De har gjort succé inom äldrevården och bland
musikälskare.

SPEXMAKARNA
Hans Thörnblad & Bebben Malmström
Pehr Thomassons väg 24
371 63 LYCKEBY
Tel: 0455-215 98, 0705-47 03 68
E-post: hans.thornblad@telia.com

Showtime!
En svängig show med högt tempo där roligheterna avlöser
varandra. Komiska sångnummer, dråpliga sketcher och
allsång. Vi trimmar skrattmusklerna och ger publiken en
oförglömlig stund med skratt och jubel.
Programmet formas för alla typer av evenemang och publik.

Tid & arvode: enl. överenskommelse.

Tid: 30-60 min
Arvode: enl. överenskommelse.

versionen aktuell 2018-03-19

Blekinge Läns Bildningsförbund
STRANDBERG, Tony
Rågstigen 1
386 51 MÖRBYLÅNGA
Tel: 0709-54 28 64
E-post: tony.strandberg@hotmail.com
Hemsida: www.strandis.com

Musikkatalog
Sång- och musikprogram
Uppträder oftast själv som trubadur, då visor och allsång
brukar vara temat.
Erbjuder även att som soloartist spela upp till dans i 1-2
timmar, sjunger då till bakgrunder och eget gitarrspel.
Spelar även i egna orkestern StrandbergZ Orkester och i Duon
Ni & o vi.
Det är du/ni som bokar som bestämmer hur upplägget ska
vara så att ni får det efter Era önskemål.
Pris: från 1400 kr + soc. avg. och resa

STRANNE, Peter
Skärvstigen 3
372 33 RONNEBY
Tel: 0457-661 72, 070-66 84 239
E-post: fam.stranne@brevet.nu

Gitarr - och sångprogram
Allt från svenska visor av Taube och Vreeswijk till pop av
Beatles, Dylan och Neil Young. . Jag anpassar programmet
efter önskemål och behov.
Arvode: Från 1 500 kr + ev. resekostnader

STRÅKBÄLG Duo eller Trio
Jörg Mischke
Tel: 0708-79 83 05
Jessica Einarsdotter Pecenko
Tel: 0734-22 85 82
E-post: strakbalg@live.se
Hemsida: www.strakbalg.se

Stråkbälg spelar allt från folkmusik, visor, musikal, allsång till
tango.
Lättlyssnad musik för alla åldrar. StråkBälg är alltid öppen för
gränsöverskridande musikstilar. Låt dig överraskas!
Är vana att spela i de flesta sammanhang, ex: vi har turnerat i
vården genom Musik i Blekinge, café, fest, föreningsmöten,
tangokvällar mm.
Instrument i Duo-form är fiol, nyckelharpa, durspel och
accordeon.
Vid Trio tillkommer cello.
Arvode: enl. överenskommelse

SUMPEN & TUBEN
Krister Jansson
Smedjegatan 3
341 30 LJUNGBY
Tel: 0372-136 19
E-post: nilsson.magnus@brevet.nu
Hemsida: www.sumpentuben.com

Musik- och Teaterunderhållning för barn mellan 3-10 år
Tuben är en tuff popstjärna och hans lillebror Sumpen är en
glad pajas som älskar att busa och skoja med publiken. Båda
två sjunger, medan Tuben också spelar elgitarr. De låter som
ett helt rockband eftersom deras pyttelilla lillebror Plutten
spelar trummor. Repertoaren består av kända och upprockade
barnsånger samt eget material. Musiken är glad och svängig
och teatern och texterna är både humoristiska och
pedagogiska.
Tid: 40 min eller enl. överenskommelse
Arvode: En föreställning 6 900 kr., två föreställningar under
samma dag 7 900 kr + resa 27 kr./mil
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Blekinge Läns Bildningsförbund
SVENSSON, Bo Göran
Hörja, HÄSSLEHOLM
Tel: 070-514 41 31
E-post: emerson.ab@telia.se
Hemsida: www.emerson.se

Musikkatalog
Musiker, spelman, författare, underhållare
Lättsamma och lättsmälta låtar på svenska, eget material och
Sven-Ingvars, Dan Andersson och Owe Thörnqvist.
Egen musikanläggning
F-skattsedel
Arvode: 2 000 kr + 12 kr/mil

THURESSSON, Leif
Prästslättsvägen 6
374 40 KARLSHAMN
Tel: 070-453 52 12
E-post: 3lth@outlook.com
Hemsida: www.leifthuresson.n.nu

Leif Thuresson sjunger visor för er
Jag erbjuder en sansad stund i visans tecken – ett
omväxlande program för alla tillfällen, med humor och allvar.
Repertoaren är hämtad från vår svenska visskatt med visor –
både lästa och sjungna – av våra klassiska visdiktare: Dan
Andersson, Olle Adolphson, Nils Ferlin, Ruben Nilsson, Evert
Taube, Cornelis Vreeswijk, Allan Edwall m.fl. Ibland smyger
jag även in mindre kända alster ur visornas skattkammare.
Oftast väljer jag visor där texten är viktig. Jag försöker lägga
huvudvikten vid tolkningen/berättandet, varför det inte blir
fråga om några hurtiga allsångsprogram. Framträdandet sker
företrädesvis akustiskt, vilket kräver ett aktivt lyssnande. Vid
behov av förstärkning svarar arrangören för att anläggning
finns (en mindre anläggning finns om det ”kniper”.)
Programmen utgörs av blandade visor med olika teman t.ex.:
Minnet, eller Livsspeglingar – kan kanske väcka nostalgiska
känslor till liv.
Kom, skall vi tycka om varandra ... – om olika kärleksmöten
Möten i livet – möten med både det ena och det andra.
Årstidsanknutna visor, t ex: Vår väntar när vår vinter varit
vårvinter ...
Landhugg och strandhugg – visor till lands och till havs
– en resa…
Historiska speglingar – lite ”ytskrap” från medeltid till nutid
- så länge tiden medger (önskvärd programtid 1½ - 2 tim.).
Det var en Taube, en Vreeswijk och en Bellman (ca 2 tim.).
Vad nöd och jämmer ... Gamla eländiga skillingtryck blandat
med ”modernare” sådana, men med lite annorlunda
slutknorrar. (ca 1½ tim.)
När man är en glad(?) pensionär – raljant och allvarligt om
åldrandets faser och fasor.
Under utarbetande:
Burleska visor – olika typer av burleskerier – korta och långa
Programtid 30-60 min. eller enl. överenskommelse.
Arvode: 1 500-3 000 kr eller enligt överenskommelse,
beroende på de aktuella omständigheterna.
Tillkommer resekostnad med 18.50 kr/mil.
Medlem i YTF (Yrkestrubadurernas Förening.)
Detta är inte den Leif Thuresson som medverkar i Galaks.
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Blekinge Läns Bildningsförbund
TIBBLIN, Cecilia & Fredrik
Hamnvägen 11
370 43 STURKÖ
Tel: 0455-427 16,
0708-421 757, 0709-822 005
E-post: karin_nr1@hotmail.com
tibbas@euromail.se

Musikkatalog
Syskonen Tibblin underhåller med musik
vid fester, föreningssammankomster, dagledig - och
servicehusträffar. Programmen innehåller både nytt och
gammalt inom visor, svensktopp, danslåtar, religiösa sånger
och julsånger.
Vi leder även allsång.
Tid: enl. överenskommelse.
Arvode: 1 600 kr. för första timmen + resa.
Därefter 1 000 kr/timme ifall underhållningen ska vara längre!.

TRIO TUMMELDUNS
Bokas via
Urban Jönsson
Tel: 070-699 04 26
urban.jonsson@gemeneman.se

Ett Povel Ramel-program
Lotta Jansson (sång), Urban Jönsson (sång) och Oskar
Förberg (piano) berättar om Povel Ramel och sjunger hans
sånger. Det blir en munter och intresseväckande genomgång
av Knäppuppepoken med såväl kända som mindre kända
sångpärlor.
Tid: 45 minuter
Arvode: Enligt överenskommelse

TUVESSON-ROSENQVIST, Yvonne
sopran
Ådalsvägen 17, Skogsdal
360 44 INGELSTAD
Tel: 0470-306 21, 070-36 30 621
E-post: yvonne.tuvros@hotmail.com
Hemsida: www.yvonnetuvesson.rosenqvist.dinstudio.se

Kristina Nilsson –
en smålandssaga i ord och ton om den världsberömda
sångerskan som föddes i Snugge 1843 och slutade sina dagar
på stadshotellet i Växjö 1921. Berättelsen om hennes liv
ramas in av svenska folkvisor som hon sjöng på sina
världsturnéer. Obs, inget piano krävs.

VISGRUPPEN GALAKS
c/o Ann-Kristin och Leif Turesson
Rubenbergsvägen 1
374 50 ASARUM
Tel: 0454-321 809, 070-214 70 18
eller 0454-848 10 (Sune Jönsson)

Resor i visornas värld
Visgruppen Galaks är en grupp visvänner som på ett
spännande sätt blandar den svenska vistraditionen med musik
på gitarr, munspel, mandolin och nyckelharpa.

Tid: Från 30 min till 1 timme
Arvode: 2 500 kr. + soc. avg. och resa

Tid: 45 min eller enl. överenskommelse.
Arvode: enl. överenskommelse.
Visor till gitarr
Tid: Enl. överenskommelse
Arvode: Enl. överenskommelse
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Blekinge Läns Bildningsförbund
Wolf & Angel
Ola Ulvås
Bastionsgatan 6
371 32 KARLSKRONA
Tel: 0733-66 71 94
E-post: wolf.angel@live.se
Hemsida:
www.myspace.com/woolfandangel

Musikkatalog
Vi spelar blandade visor från förr...
Vi är en duo som också är ett kärlekspar.
Malin och Ola sjunger ackompanjerade av Olas gitarrspel.
Vi framför gamla godingar från 50 - 60 -talet. Det bjuds b.la.
på Siw Malmkvist, Monica Zetterlund, Alf Hambe, Anna-Lena
Löfgren, Evert Taube m.fl.
Vi spelar även på bröllop, fester och andra evenemang. Ring
för bokningar och egna önskemål
Vi skriver och spelar egen musik.
Tid och arvode: enl. överenskommelse

WYÖNI, Bernt, trubadur
Bernalyckevägen 6
294 37 SÖLVESBORG
Tel: 0456-134 94, 070-33 19 973
E-post: bernt.wyoni@tele2.se

Trubadur Bengt Wyöni tolkar visor till gitarr och munspel
företrädesvis ur den ”klassiska” svenska visskatten. Han
blandar välkända visor med mindre kända, finstämda med
humoristiska inslag, osv. Dialogen med publiken ser han som
mycket viktig. Han trivs bäst i mindre och medelstora lokaler,
ej i restaurangmiljö.
Arvode: 1 000 kr och resa eller enl. överenskommelse
beroende på tidpunkt, programlängd eller dylikt.

WYÖNI, Bengt och
HÖRVIN, Ylva
Benalyckevägen 6
294 37 SÖLVESBORG
E-post: bernt.wyoni@tele2.se
Tel. Bernt 0456-134 94, 070-331 99 73
Ylva 0456-513 65, 070-114 81 02

Svenska visor – Vi tolkar svenska visor till gitarr och
munspel. Helst spelar vi i mindre och halvstora lokaler där vi
kan få en nära kontakt med publiken, det tycker vi är viktigt.
”Vi” är Ylva och Bernt, medlemmar i Visans vänner i
Sölvesborg. Vi blandar kända med mindre kända visor ur den
klassiska svenska visskatten.
Arvode: 1 700 kr + resa eller enligt överenskommelse

VÄXJÖ DRAGSPELSKLUBB
Kjell Andersson
Slåttervägen 114
352 53 VÄXJÖ
Tel: 0470-822 59, 0733- 89 44 23

Dragspelsmusik av glada musikanter.
Underhållning, allsång, Dans och Julprogram.
Framträder även i mindre grupp.
Ring så spelar vi!
Tid & arvode: enl. överenskommelse.

ÅSCAR, BENKT
Brassbandsvägen 5
312 75 VÅXTORP
Tel: 0430-30 672, 0708-45 72 14
E-post: benktascar@inkorgen.se

Trubadur & underhållare med glimten i ögat!
En trevlig stund tillsammans kallar jag mitt program där det
ingår glada sånger och låtar som ni känner igen, även små
anekdoter ingår i mina musikprogram. Publiken får gärna
sjunga med i underhållningen. Jag kommer med glädje till er
med mitt program, Välkomna att höra av er!
Tid ca 45 min till 1 tim eller efter överenskommelse.
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