
Gitarrträff i Musikens Hus
På söndag den 21 april träffas runt 40 gitarrister 
i Musikens Hus för att repa tillsammans och av-
sluta dagen med en gemensam konsert.

Det är elever och lärare från länets kultur- och 
musikskolor som genomför denna spektakulära 
träff.

katrineholms tidning
börjar ana VÅRKÄNSLOR och ger

info@katrineholmstidning.se
070 – 267 63 28

gilla 

katrineholms tidning
på

facebook
så får du alltid våra reportage  
och nyheter först – helt gratis 

facebook.com/pages/Katrineholms-Tidning/237988072944192

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.

Tipsa tidningen

50% på annonser hela APRIL

50:-boka nu – den här kostar bara

Jubilerande cirkus på IP
Cirkus Maximum kommer till Vingåkers idrotts-
plats fredag den 26 april. Årets föreställning 
kallas ”Celebration”, vilket kommer sig av att 
cirkusens direktör Bengt Källquist i år firar 
30-årsjubileum, och innehåller traditionella  
cirkusnummer.

Forumteater på Perrongen
På fredag den 19 april ges en forumteaterföre-
ställning om spänningen mellan svenska elever 
och invandrarelever i skolan.

Kortpjäsen sätts upp av Teater K och i rollerna 
ses de unga skådespelarna Matilda Jürss, Hanna  
Lindkvist, Emelie Eriksson, Abdirizaq Mahamud 
och Abdalla Sharif.

Rockabilly i Regna
Årets festkvällar på Hasselbacken i Regna 
innehåller som vanligt traditionella dansband, 
men även rockabilly.

Den 1 juni spelar Date upp till dans, den 6 juli 
blir det rockabilly med The Playtones och The 
Hub Caps och den 27 juli spelar veterandans- 
bandet Flamingokvintetten.

Dags för nytt körslag i Vingåker
Onsdagen den 29 maj är det dags för musiktävlingen mellan körer från Vingåkers mellanstadieskolor 
igen. I fjol var det Marmorbyns skola som tog hem statyetten vinnaren av Kör-Battle, som tävlingen 
kallas, får med sig. 

Det är fjärde gången som Vingåkers egen version av körslaget arrangeras, och som vanligt hålls 
tävlingen i Säfstaholms slottspark.

I fjol vann Marmorbyns skola 
Kör-Battle när tävlingen hölls  
i slottsparken den 30 maj.
 Bild: Urban Århammar

Lönneberga på slottet
Lönnebergakvartetten gästar Säfstaholms slott  
i Vingåker för en familjekonsert den 1 juni. Lönne- 
bergakvartetten blandar stråkar med sång samt 
Astrid Lindgren och modern pop med klassiska 
pärlor. 

I gruppen ingår Malin My Wall (violin och 
sång), Hanna Wiklund (violin och sång), Nora 
Roll (viola och sång) samt Magdalena Mårding 
(cello och sång).

Shakespeare hos DuD
DuD:s teatergrupp ger föreställningen ”En afton 
med Shakespeare” i Dans- och teaterhuset ons-
dagen den 24 april.

Föreställningen består av ett urval scener ur 
William Shakespeares teaterstycken.

Valborgskörer firar
Som sig bör firas våren in med körsång på mäng-
der av platser i vår trakt under valborgsfirandet. 
Här är några ställen där körer kommer att vara 
med i firandet. 

Vid Hjälmargården i Läppe är det som vanligt 
kören Corazon som sjunger. Vid Julita gård är 
det den lokala kyrkokören som tar ton. 

I Katrineholm sjunger manskören i Stadspar-
ken och i Vingåker är platsen som vanligt Säfsta-
holms slottspark och kören den speciella Slotts- 
kören.

Östra Vingåkers kyrkokör finns vid Boda Kvarn 
och vid Bie IP finns bland annat en barnkör.
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