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Nostalgi på Villa Sandhem
På lördag den 16 mars gör Loud’n’Proud ännu en
spelning på Villa Sandhem. Som vanligt utlovas
covers på hårdrocksklassiker från främst 70-tal,
men några modernare bitar kanske också framförs.
Loud’n’Proud består av Pelle Jonsson (sång),
Erik Lundh (gitarr), Jimmy Idström (gitarr),
Mattias Eliasson (bas) och Hasse Fogelberg
(trummor).

Fördjupning med fika
Katrineholms kulturskolas fördjupningslinje anordnar ett kulturkafé på kulturskolan nu på torsdag den 14 mars. Mycket musik utlovas under
kvällens framträdanden.

StringLines hos Hot House
Lördagen den 23 mars gästas Hot House Jazz
& Blues av StringLines för en konsert på Villa
Sandhem. Trion består av Lutte Berg-Scalercio
(gitarr), Tina Muto (kontrabas) och Christer
Jansson (slagverk) och lär spela en blandning av
jazz, klassiskt och world music.

Akustiskt på Perrongen
Kulturföreningen Festivus arrangerar en akustisk konsert på Perrongen den 22 mars. Uppträder under kvällen gör duon Isak Svennberg &
Isak Heidenfors, Åsa Stjärnholm samt Amanda
Englund.

Lizette & på Amazon
Lizette & kommer till Flen för en konsert på
Amazon den 23 mars. Gruppens centralfigur är
Lizette von Panajott och hon nämner själv Nine
Inch Nails Trent Reznor som en stor förebild.
Hur väl den referensen stämmer in på musiken kan den som vill själv kontrollera på de två
skivor som Lizette & har släppt, ”This Is” (2006)
och ”Just Smile” (2012).

Urban Cone under en konsert på Stortorget i Örebro den 28 juni 2012.
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Urban Cone på Safiren i april
Urban Cone kommer till Katrineholm för att upptäda under en klubbkväll på Safiren den 27 april.
Gruppen från Stockholm spelar en typ av elektronisk alternativrock med en stor dos av det berömda
svenska vemodet i.
Efter flera ep-utgåvor och spelningar på många av landets festivaler gav Urban Cone ut sitt debutalbum ”Our Youth” sent i höstas. Gruppen består av Rasmus Flyckt, Magnus Folkö, Tim Formgren,
Emil Gustafsson och Jacob William Sjöberg.

Double Inn på St Patrick’s Troublemakers till stan
Nu i helgen är det den stora irländska helgdagen
Saint Patrick’s Day. Självklart kommer Katrineholms eget irländskt folkrockande Double Inn att
fira detta med konsert på Harrys lördag 16 mars.
Double Inn består av Bosse Lindhe (dragspel,
gitarr, sång m m), Bengt Ohlsson (bas och sång),
Uffe Eriksson (mandolin, mandola, banjo, gitarr
och sång), Jahn Johansson (gitarr, munspel, sång
m m) och Andreas ”Löfas” Lövgren (trummor).

Amanda Sedgwick i Flen
Jazzsaxofonisten och kompositören Amanda
Sedgwick gästar Jazz i Flen på Amazon för en
konsert med en av alla sina konstellationer den
4 april.
Det blir en kvintett som Sedgwick kommer
med, en sådan bestående av henne själv på altsaxofon, Dwayne Clemons på trumpet, Leo Lindberg på piano, Martin Sjöstedt på bas och Moussa Fadera på trummor.
Amanda Sedgwick är även saxofonlärare samt
har givit ut de egna albumen ”Volt” (1996) ”Reunion” (2004) och ”Delightness” (2009).
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Den 6 april ordnas en punkgala på Perrongen
av Studiefrämjandet. Största bandet för kvällen
är veterangänget Troublemakers från Göteborg
som bildades redan 1981 och som har hunnit
med ett otal spelningar, ett halvdussin album och
några samlingsskivor – senast jubileumssamlingen ”30” år 2011.
Övriga band som spelar under kvällen är
Happy Harlequins från Nyköping som gav ut sitt
debutalbum ”Laugh And Sing” i somras, Mindfuck från Hälleforsnäs, Köttsoppa från Linköping
och Zero Destiny från Vingåker.

Kjellvander i Vingåker
Som en del av klimatmanifestationen ”Earth
Hour” den 23 mars anordnas en konsert med
Christian Kjellvander i Ekbackskyrkan i Vingåker.
Christian Kjellvander har släppt en mängd skivor med banden Loosegoats, Songs Of Soil samt
solo. Senast kom Loosegoats-skivan ”Ideas for to
Travel Down Death’s Merry Road” 2012 och solplattan ”The Rough And Rynge” 2010. Kjellvander är sedan en tid bosatt i Österåker.

gilla

katrineholms tidning
på

facebook

så får du alltid våra reportage
och nyheter först – helt gratis
facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192

