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Black Armor på Perrongen
Den 5 april ordnar kulturföreningen Festivus 
konsert med hårdrocksinriktning på Perrongen. 
Banden som spelar är Lifer från Stockholm och 
Black Armor som har medlemmar från bland  
annat Katrineholm.

Black Armor består av Tommie Campbell 
(sång och gitarr), Tommy Sambrink (trummor), 
Dennis Strand (gitarr) och Mike Dust (bas).

Svensktoppar i Vingåker
Showen ”50 år med Svensktoppen” sålde ut Ving-
åkers hotell två gånger om för ungefär en månad 
sedan. I kväll och i morgon får svensktopps- 
nostalgiker chansen igen att uppleva Niclas 
Strand, Mia Poppe, Johanna Widén och Thomas 
Widén spela sig fram genom det klassiska radio-
programmets historia och troligtvis även bjuda 
på inslag från den dagsaktuella listan.

Drava Musik Direkt-etta
Duon Drava vann länsfinalen av musiktävlingen 
Musik Direkt i Flen i söndags. Gruppen består av 
Ingrid Stenlund (tvärflöjt, ukulele) och Andreas 
Mellqvist (fiol, gitarr) och får nu representera 
Sörmland vid riksfestivalen i Västerås i maj.

Hellsingland Underground på Villa Sandhem igen
Den 25 maj gör Hellsingland Underground återbesök på Villa Sandhem för en ny konsert. Den här 
gången kommer gruppen att dela scen under kvällen med One Two Die Four.

Hellsingland Underground består av Charlie Granberg (sång och munspel), Mats Olsson (gitarr och 
sång), Peter Henriksson (gitarr och sång), Martin Karlsson (bas), Henning Winnberg (klaviatur) och 
Patrik Jansson (slagverk).

Gruppen har hittills släppt tre album: ”Hellsingland Underground” (2008), ”Madness & Grace” 
(2010) och höstens utgåva ”Evil Will Prevail” (2012). 

Sista karuselldeltävlingen
I kväll går den sista lokala deltävlingen i musik-
tävlingen Livekarusellen på Perrongen. Tävlar 
gör pool 7 som består av en rad hårdare band 
– Arson Was Not Her och Pyro To Inferno från 
Nyköping, Bloody Ramona från Oxelösund samt 
hemmahoppet Meteor. 

Efter kvällens deltävlingar återstår två semi- 
finaler i april, distriktsfinalen på Perrongen den  
4 maj samt riksfinalen i Malmö den 25 maj.

Hellsingland Underground 
under sin förra konsert  
på Villa Sandhem den  
22 september 2012. 
 Bild: Urban Århammar

Top Cats till Harrys
Lördagen den 27 april blir det rockabillykväll  
på Harrys. Top Cats kommer till Katrineholm för 
att spela. Torsby-bandet, som också är känt från 
Melodifestivalen, gav nyligen ut tredje albumet 
”Smashing To The Ground”. 

Lokala The Johnny Hootch Gang, bestående 
av Per Swartz (gitarr/sång), Martin Pedersen 
(bas/sång) och Stephan Johansson (trummor) är 
förband.
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Filmmusik i Musikens Hus
Kompositören Henrik Lörstad, som bland annat 
ligger bakom musik till Wallander-filmerna och 
julkalendern ”Mysteriet på Greveholm” föreläser 
i Musikens Hus den 16 april.

Kvällen fortsätter sedan i Tallåsaulan där  
Katrineholms Symfoniorkester och solisterna 
Linda Råsberg och Rasmus Broström repeterar 
inför sin filmmusikkonsert den 20 april.

Sky High på Bie Blues
Den 6 juli är det åter dags för Bie Rock & Blues-
festival. I år kommer Sky High att uppträda på 
festivalen. Självklart spelar även Bie Blues Band 
med återkommande gästen Bill Öhrström.

Andra som uppträder på festivalen är Mad 
Dogs Zydeco, Blueshealers, Double Inn samt 
Long Leg Jansson Group.

Allsång i Högsjö
Den 6 april bör den som känner allsångssug boka 
in en resa till Högsjö. Då ordnas nämligen en all-
sångseftermiddag i Folkets Hus där.

Medverkar gör Gunnar Andersson, 4 Gubbs och 
Bulls Trio.

Glamrock i Flen i påsk
Glamrockbandet Vanity Blvd gör en spelning på 
Mozzarella i Flen på självaste påskafton nu på 
lördag. Gruppen innehåller en kvartett musikan-
ter med typiska glamrocknamn – Anna Savage, 
Traci Trexx, Pete Ash samt Gebb – och gav ut  
albumet ”Rock’n’Roll Overdose” 2008. Förband 
under kvällen är Someway från Flen
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