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Ny Frontal Collision-video
Thrash metal-bandet Frontal Collision har precis 
släppt sin nya singel ”Torn And Torn”. Till den 
finns också en video som går att se på exempelvis 
Youtube. Det är bandets första officiella video.

Frontal Collision består av vokalisten Fred-
rik Andersson, trumslagaren Tony Björkroth,  
gitarristerna Johan Wahlström Bergqvist och  
Linus Gustafsson samt basisten Simon Medberg.

Visor hos Norrgänget
Norrgänget arrangerar regelbundet kulturaktivi-
teter i Pingstkyrkan. Nu på torsdag den 4 april är 
det visor som står på programmet. 

Göran Bjarnegård och Ulla Lawergren kom-
mer då att framföra programmet ”Sverige runt 
på visans vingar”.

Svante Thuresson i Vingåker med Lena Endre
För drygt ett år sedan fyllde Svante Thuresson Ekbackskyrkan i Vingåker med sin sångkollega Viktoria 
Tolstoy och Claes Cronas skickliga jazztrio. Nu kommer Svante tillbaks till samma plats. Söndagen 
den 5 maj uppträder han i Ekbackskyrkan igen, den här gången tillsammans med Lena Endre.

För kompet står ännu en gång pianisten Claes Crona och hans band som vid det här tillfället kom-
mer att bestå av Dan Berglund på bas, Johan Carlberg på gitarr och Peter Johannesson på trummor.

Vår med musikklasserna
Ett säkert vårtecken kommer att dyka upp tors-
dagen den 11 april. Då är det nämligen dags för 
den traditionella vårkonserten med Katrine-
holms musiklasser från Tallås och Söder i Tallås- 
aulan.

Svante Thuresson under konserten i Ekbackskyrkan i Vingåker den 18 februari 2012. Bild: Urban Århammar

Nostalgi i Sparreholm
Den 13 april blir det musikafton i Folkets Hus i 
Sparreholm. Uppträder gör melodifestivalvetera-
nen Carli Tornehave. 

Även Yngves Combo och duon Personliga 
Pehrsson & Mander, bestående av Marcus Pehrs-
son och Oscar Mander, kommer att spela.
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Ljusberg i Mellösa
Trubaduren Ewert Ljusberg kommer till Mellö-
sa för att framträda i församlingshemmet nu på 
lördag den 6 april. Ljusberg är också känd som 
historieberättare och president i Republiken 
Jamtland.

Torkel Selin i Läppe
Söndagen den 28 juli anordnas en konsert med 
Torkel Selin på Hjälmargården i Läppe. Torkel 
Selin är en sångare och gitarrist som verkar inom 
den kristna musiktraditionen och han har uppträtt  
i Läppe tidigare ett flertal gånger. Selin har precis 
spelat in sin nittonde skiva som ska komma ut 
senare i år.

Musikskolan i Sköldinge
Deltagare från kyrkans egen musikskola kommer  
att framträda i Sköldinge kyrka under en elev-
konsert som genomförs söndag den 28 april. 

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.
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Carson på mogenfestival
Sångerskan Towa Carson är en av artisterna som 
kommer att uppträda på årets mogenfestival  
i Katrineholm. Festivalen anordnas på grönom-
rådet vid servicehuset Igelkotten den 22 och 23 
maj.

Andra som kommer att uppträda på festiva-
len är Double Inn med irländsk musik, Elisabeth 
Lord & Tommy Gunnarsson med dansbands- 
musik, Glade Glenn & Göran Lundborg med all-
sång, Beppe Wolgers-tolkarna Johan Rudebeck 
& Eric Skatby, Genneorkestern med musik från 
40- och 50-tal, Bröderna Trück med dragspels-
musik à la Nisse Lind, Kulturskolan med klassisk 
musik, Frälsningsarmén, Ofeliakören och Lin-
darnas kör.

Onsdagkvällen med Double Inn är en pubkväll 
och torsdagen med Lord & Gunnarsson en dans-
bandskväll. 

Det blir även sketcher med Teater Alma och 
dans med Rock You 2. 
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