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Lördag 19 maj
12.00 Musik i Gågatekrysset, The Groovin´ Dolphins spelar

Musikveckan 2018
Den kyliga våren gör att man har svårt
att förstå att sommaren snart är här.
Musikveckans väder är oförutsägbart, men
vem minns inte den magiskt stilla kvällen
på Skräcklan med symfoniorkestern för
några år sedan? Gågatescenen i snålblåst
och ösregn är däremot något man gärna
vill glömma. Men vi vill ju ut och spela!
Ut och möta människor som kanske inte
annars skulle hitta till våra konserter.
Ett av Musikskolans mål är just att fler
besökare ska komma till våra konserter
och föreställningar. Ett annat mål är att
fler personer ska delta i verksamheten.
Som ett led i att utveckla verksamheten
startar Musikskolan till hösten fyra nya
kurser för de yngre barnen. Vi kallar det

”Kulturväxten” och tanken är att det ska
vara en bred ingång i kulturen, att man får
syssla med både musik, drama och dans.
Det känns riktigt bra att kunna erbjuda
detta nya utbud till en målgrupp som vi
inte har satsat så mycket på tidigare. Gå
in på www.vanersborg.se/musikskolan
och läs mer om vårt utbud av kurser. På
hemsidan hittar du också länken till vår
nya elektroniska anmälan.
Hoppas att du får många härliga upplevelser under Musikveckan och en riktigt skön
sommar.
Gunilla Wretemark
Verksamhetschef
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Måndag 21 maj
9.30 Musikcafé, Jazzpatrullen i Kommunhusets cafeteria
12.00 Lunchmusik Gågatekrysset, Jazzpatrullen.
18.30 Musikafton i Equmeniakyrkan i Brålanda
19.00 Konsert Huvudnäsaulan, ”Mästarnas mästare” med Symfoniorkestern
och Kammarorkestern.
19.00 Gitarrafton Vänersborgs Museum, Gitarrelever.

Det krävs stort engagemang
och tusentals övningstimmar för att bli duktig på ett instrument. Vid konserten ”Mästarnas mästare” får du möta ett gäng
ungdomar som har lagt stor kraft och energi för att nå denna
höga nivå.
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Tisdag 22 maj
9.30 Musikcafé, Takt och Ton på Barn- och utbildningsförvaltningen
12.00 Lunchmusik Gågatekrysset, Takt och Ton.

18.30 Konsert Blåsutkyrkan, Stråkdraget, Muntra Musikanter, Singo.
19.00 Revolt! Vänersborgs teater, Elever från Estetiska programmet
Musik samt Musikskolans Speciallinje Dans.
20.00 Konsert Huvudnäsaulan, WindBand och Fox Pack
Föreställningen Revolt! tar er med på en resa genom musikstilar som en
gång chockerat men som numera normaliserats. Vi tar avstamp i Alice
Babs och hennes upproriska ”Swing it, magistern” och gör därefter stickprov i ungdomsmusiken i varje decennium fram till slutet av 1900-talet.
Livemusik och dans från scenen varvas med videoklipp från respektive
tid, där vi får se exempel på vuxnas reaktioner och slås av hur lika
dessa reaktioner är genom alla tider.
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Onsdag 23 maj
9.30 Musikcafé, Svänggänget på Gatukontoret
12.00 Lunchmusik Gågatekrysset, Svänggänget
18.30 Konsert Vargöns kyrka, Stråkorkestern, Big Pack, Nonstop, Vargöblåset, BOF och Miniblåset.
19.00 Pianoafton Vänersborgs Museum, Pianoelever från Musikskolan.

Visste du att Musikskolan når fler än 20 000 personer med sina
framträdanden under ett år?
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Torsdag 24 maj

12.00 Lunchmusik Gågatekrysset, Wenerklangs trio
18.30 Musikafton Musikskolan Brålanda, Elever från Sundals Musikskola.
19.00 Solistkonsert Vänersborgs Museum, Speciallinjen Musik.

Under Musikveckan får alla kommunens
äldreboenden besök av Musikskolans elever. Det är ett välkommet avbrott i vardagen och glädjen är ömsesidig.
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Fredag 25 maj
12-18 Musikmaraton Gågatekrysset,
15.00 Pianomingel Akademibokhandeln, Pianoelever från Musikskolan.
18.00 Teater- och dansföreställning Hörsalen Vänersborgs bibliotek, Musikskolans teatergrupper och Musikskolans dansgrupper Åk 1-3.
19.00 Girl Power Vänersborgs teater, Voice, Rosamunda m fl
19.00 Celloafton Vänersborgs Museum, Celloelever

Lördag 26 maj
11-14 Musik på stan, småensembler dyker upp på olika ställen på stan
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Vad händer
i sommar?
”Sommarscen” har nu blivit en självklar
del av Vänersborg under sommaren. Första helgen i juni är det dags för Aqua Blå
och festligheterna på Sanden fortsätter 6
juni med Nationaldagsfirandet. Konserter
vid Skräcklestugan, Jazz på Terazz och
Familjelördagar i Plantaget är några
favoriter som återkommer år från år.
De sommarjobbande ungdomarna i
Sommarorkestern, Sommardansarna och
Sommarteatern har också en mycket
viktig roll. De dyker upp på stan, badstranden, förskolan och äldreboendet
och om du ser en flakmoped full med
böcker så är det Moppebiblioteket som
åker förbi.

För den som gillar fotboll kommer också
en VM-by att byggas upp i Plantaget
så att man där kan uppleva spänningen
tillsammans.
Under sommarens senare del börjar det
hända saker på kursfronten. 23-26/7
erbjuds danskurser för barn i åldern 7-15
år och 23-28/7 är det Popkollo för tjejer
och transpersoner i åldern 12-18 år.
29/7-3/8 är det Jazzkurs och Musikskolans stora orkesterkurs går av stapeln
12-16/8. Håll utkik på kommunens
hemsida för anmälan till kurserna.

vanersborg.se/musikskolan

