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Musikvänner! 
 
Vi går in i det nya året med tillförsikt och framför oss ligger en rad konserter att glädjas åt. 
Redan söndagen den 22 januari är det dags för vårens första konsert. Då får vi höra pianisten Peter 
Jablonski spela bland annat verk av Chopin och Gershwin på Valhall kl. 16.00.  
 
Söndagen den 12 februari blir det konsert med Camerata Nordica som ställer upp med Pierre 
Fouchenneret, violin och ledare och hans bror Théo Fouchenneret på piano. Också denna gång på 
Valhall kl. 16.00. 
 
Söndagen den 19 mars samlas vi i Hultsfreds församlingsgård för konsert med Per Gross, blockflöjter 
och Mårten Falk, gitarr. En sättning som kittlar fantasin lite extra.  
Samma dag, klockan 14.45 håller vi föreningens årsmöte, också det i församlingsgården. De som 
deltar vid årsmötet bjuds på kaffe i konsertpausen. 
 
Klassisk jazz avslutar våren fredagen den 21 april kl. 18.00, då på Valhall. Filip Jers Qartet spelar 
munspel, gitarr, kontrabas och trummor och lovar att med dem skapa en exklusiv ljudbild.  
 
Med det här programmet hoppas vi locka våra medlemmar - och självklart också alla andra 
musikvänner - att bänka sig för härliga levande musikupplevelser. Det är fantastiskt så många 
skickliga och ofta också kända musiker och artister som gärna kommer till oss i Hultsfred. Utbudet av 
konserter finns att hitta i olika kataloger och vår eminenta Länsmusik hjälper oss i de små 
föreningarna runt om i länet med mycket praktiskt, så att vi kan hålla en hög standard. Ofta hör 
artisterna själva av sig till oss i styrelsen och det kan bli många intressanta samtal. Vi tar också gärna 
emot tips och önskemål från våra medlemmar.  
 
Läs mer på vår hemsida och i våra broschyrer som finns att hämta här och där i kommunen.  
Recensioner av alla konserter finns på hemsidan! 
Fortfarande börjar fredagskonserterna kl. 18.00 och söndagskonserterna kl. 16.00 om inget annat 
anges. Medlems- och konsertpriser är oförändrade. Betalning sker kontant eller med Swish. 
 
 

Alla är varmt välkomna till musikåret 2023.  
   
     Vi ses på konsert! 
    

          Styrelsen 
Vi som sitter i styrelsen är 
Brita Freudenthal, ordförande, Yvonne Åremalm, sekreterare, Brita Carlsson, kassör 
Inga-Lill Olofsson, styrelseledamot, Magnus Svensson, styrelseledamot,  
Angelika Naumann, styrelseledamot, Stefan Johannesson, styrelseledamot. 
Vår hemsida: www.aspeland.info 
Mejladress till föreningen är info@aspeland.info 
Vi finns på Facebook!f 

http://www.aspeland.info/

