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Wells hyllar Charlie
Robert Wells uppträder i Tallåsaulan på onsdag
den 13 mars. Konsertturnén Wells är ute på just
heter ”A Tribute to Charlie” och är en hyllning till
hans mentor och pianistkollega Charlie Norman,
som avled 2005.
Konserten ges i trioformat där Robert Wells
spelar med Lars Risberg (trummor) och Roine
Johansson (bas).

Musik Direkt-final i Flen
Musiktävlingen Musik Direkt har nått fram till
länsfinal. Den hålls på Amazon i Flen den 24
mars och de som kvalificerat sig till finalen är
Påppbandet, Kilimanjaro, Pwned by Gravity,
Pluto, The Supersonic, Drava, Lovisa Åkerberg,
Gnyfolket samt Keep Calm And Unicorn.
Den sörmländska vinnaren får representera
länet vid Musik Direkts riksfestival som i år hålls
i Västerås 9–11 maj.

Katrineholms Musikkår vid 80-årsjubileet i Tallåsaulan den 18 november 2012.

Lundberg mot droger

Dan Andersson på visdag Hardcore hos DuD igen

Dick Lundberg & Missled uppträder på en antidroggala på Perrongen på lördag den 16 mars.
Lundberg från Finspång har under åren släppt
en rad skivor, bland annat på klassiska punketiketten Birdnest, och driver numer eget skivbolag.
Uppträder gör även flera av Katrineholms
mer aktiva band som Tales Of A Broken Mind,
Lying Moose samt Mathilda & Alicia. Även A.J
och Mindfuck står på scenen under galan som
arrangeras av IOGT-NTO Kamratstödet och
Studiefrämjandet.

På söndag den 17 mars anordnar Visans Vänner
”Visans dag” i Musikens Hus. Temat för eftermiddagsprogrammet är Dan Andersson, som lär
tolkas av en rad trubadurer.

Hård karusell i veckan
På torsdag den 14 mars är det dags för ännu en
deltävling av Livekarusellen på Perrongen. Den
här gången med överlag ganska hårda band på
programmet.
Katrineholms eget thrash metal-gäng Frontal
Collision tävlar liksom punkbandet Zero Destiny
från Vingåker. Övriga deltagare är Death Row
från Gnesta, Mammalmass från Eskilstuna och
Week Ends Tomorrow från Strängnäs.
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Vårkonsert med musikkåren
Söndagen den 24 mars har Katrineholms Musikkår konsert i Musikens Hus. Det blir kårens första
framträdande sedan den stora jubileumskonserten i Tallåsaulan då man firade 80 år med inbjudna
gäster som Klasse Möllberg och Nicklas Boman. Även om vinterkylan återvänt i dag så är det ändå
ett förtecken om att våren är på gång. När konserten hålls är det ju bara drygt en månad till 1 maj och
kårens traditionella ”Maj i by”.

Soul-/gospelsångaren och kompositören Samuel
Ljungblahd kommer att ge en konsert på Hjälmargården i Läppe i sommar.
Ljungblahd har släppt tre album, ”Samuel
Ljungblahd” (2005), ”Reason Why” (2007) och
”No. 3” (2009). Han har även medverkat i tv-programmet ”Så ska det låta”. Konserten i Läppe
hålls söndagen den 25 augusti.

Katrineholm Hardcore arrangerar ännu en konsertkväll hos DuD i Dans- och teaterhuset fredagen den 22 mars.
Fyra stycken band i den hårdare skolan kommer att spela under kvällen. Lesra från det
gamla hardcorefästet Umeå är aktuella med en
ny vinyl-LP och består av Erik Lindberg (sång),
Stefan Johansson (bas), Robert Wiberg (trummor), Jakob Arevärn (gitarr) och Peter Mannelqvist (gitarr).
Keep Rising kommer från Gävle och har
nyligen fått klartecken att framöver ge ut skivor
på samma bolag som Lesra.
Out Of Hope är en kvartett från Stockholm och
Persist är ett nytt band från grannstaden Norrköping som gör sin absolut första spelning hos
KHHC den här kvällen.

Fezz på Villa Sandhem

Tipsa tidningen

Den 6 april gör bandet Fezz sin första offentliga
spelning på Villa Sandhem. Gruppen ryktas innehålla några av stans främsta musikprofiler, och
har spridit smakprov via en rad videor på nätet.

Om du har tips på vad som händer i trakten
eller någon som förtjänar uppmärksamhet så
kan du kontakta Katrineholms Tidning på adress
info@katrineholmstidning.se.

Ljungblahd i Läppe
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