
 

 

                                                               
 

  
 
 
      
 
 

 
 
 
 

7/9  Musikcafé tema C.M. Bellman                                                                                             
Redan i skolan kom de flesta av oss i kontakt med Bellmans  oförglömliga 
gestalter och sånger. Genom åren har vårt land haft många stora visdiktare 
och trubadurer men störst av dem alla anses kanske  Carl Michael Bellman  
I sina visor berättade han om livet i Stockholm på 1770-talet och skildrade                                        
med humor och värme sina diktade figurer som Fredman, Ulla Winblad,   
Movitz och Mollberg för att nämna några. 
Vi har bjudit in en av våra bästa Bellmantolkare, trubaduren Bernt Törnblom 
som framför Fredmans Epistlar och Sånger samt berättar om Bellmans liv. 
 

5/10   Musikcafé  tema  Ulf Peder Olrog   
Ulf Peder Olrog skrev många populära sånger och de flesta av oss har nog 
någon gång nynnat på en ´Olrogdänga´. Rumba i Balders hage, Ett öre 
mer för mjölken, Köp en tulpan, Mera bruk i baljan boys, Schottis på Val-
hall, Tjo och tjim och inget annat, Violen från Flen och Vi har  
varit på turné är några exempel på hans omfattande produktion 
av välkända visor.                                                                                
I år är det 100 år sedan Ulf Peder föddes och vem kan vara 
bättre lämpad att i ord och ton tolka honom än sonen Bengt.                                                                  
 

2/11   Musikcafé  tema  Cornelis Vreeswijk 
Av alla våra trubadurer är nog Cornelis den som blivit mest folkkär.                                      
Cornelis tolkningar av Bellman och Taube blev mycket uppskattade, men 
det var nog främst hans mänskliga och oftast humoristiska texter vi gillade 
mest. Oförglömliga sånger som Hönan Agda, I natt jag drömde, 
Brev från kolonien och Somliga går med trasiga skor. 

 

Cornelis tolkas med känsla av trubaduren Joakim Norsten. 
 

7/12    Julmusikcafé  med  kören  Envisorna 
Kom, lyssna och sjung in julen med kören Envisona och njut av    
nybryggt kaffe, glögg med pepparkakor och nybakat lussebröd.       
Envisorna, som bildades 1978 och har 35 medlemmar, har varit 
med i både TV– och filminspelningar. Repertoaren spänner över det 
mesta från jazz, visor, opera och musikal till pop och schlager. 
Vi får lyssna till årets Julkonsert. Efter paus blir det allsång och   
musikquiz med fina priser. 
 
Sista delen av musikcaféerna är det alltid allsång och öppen scen för den som vill spela eller 
sjunga något. I pausen serveras kaffe med bröd för 20 kr.                                                       

 

Ett samarrangemang med: 

 

Musikcaféprogram          
Alviks Kulturhus hösten 2019 
Kl. 14-17  i  Nockebysalen 

   Entré:  50 kr 


