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Musik i Blekinge
Musik i Blekinge har ett regionalt uppdrag att se till att länets äldre
och människor med funktionsnedsättning får ta del av professionella
musikproduktioner. Detta genomförs genom avtal med länets fem
kommuner. I samarbete med Blekinge Läns Bildningsförbund ser
vi till att artisterna bokas, kontrakteras och turnéläggs.
Björn Melin
0455-73 71 57
bjorn.melin@regionblekinge.se
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Fiol eller rock’n roll?
”Kan du inte ta dig till kulturen
så får kulturen ta sig till dig”
Se människan som en helhet | Mycket forskning
visar att det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa.
Kulturupplevelser bidrar till ett djupare livsinnehåll och ger en större känsla
av sammanhang. Så genom att se människan som en helhet där kultur blir ett
komplement till den medicinska vården främjas och stärks det friska i människan.
Underlätta ett fantastiskt arbete | Personal inom vård- och omsorg gör redan
ett fantastiskt arbete och vi vill underlätta detta genom att ge ytterligare kunskap och
verktyg för att genomföra kulturprogram och aktiviteter. Där kommer Blekinge Läns
Bildningsförbund in genom vårt regionala uppdrag att arbeta med Kultur i vård och
omsorg/Kultur och Hälsa.
Sprida kunskap | Vi vill inspirera, informera och initiera. Det gör vi genom attt
sprida kunskap om kultur i vården, informera om ny forskning, visa på möjligheter,
initera verksamheter, starta projekt med mera och att vara en länk mellan kulturarbetare/verksamheter och vård/omsorg.
Ännu tydligare | För att vi ska bli tydligare i vår
kommunikation, har vi tagit fram en logotyp för
”Kultur i vård och omsorg”. När den dyker upp,
så vet man att det kommer från den regionala
verksamheten ”Kultur i vård och omsorg”.
Läs gärna mer på:
http://blb.k.se/om-kultur-i-varden/
Ta gärna kontakt med mig:
Annika Fagerberg
Kultursamordnare
0455-30 51 44 | annika.fagerberg@blb.k.se
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Värdefulla tips till
alla arrangörer
BLB har i samarbete med teaterpedagog
Annie Gylling tagit fram en folder med tio
punkter som kan användas som inspiration
och som en checklista för personal inom vård
och omsorg. Vill du beställa foldern kostnadsfritt? Skicka ett mail med din adress till:
annika.fagerberg@blb.k.se
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Välkommen till utbudsdag
för kultur i vården 2019!
En av punkterna ur den svenska kulturpolitikens mål är att verka för att alla ska få
tillgång till kulturlivet, få kulturupplevelser samt möjlighet till eget skapande.

Dagens program ser ut som följer:
08:30

Fika

09:15

Välkomna!

09:20

Akt 1: En musikalisk resa/Mikael Brorsson

09:40

Akt 2: Låt hjärtat va me/Lina och Jörg

10:00 Paus
10:40

Akt 3: Tea for two/Ann-Sofi Härstedt och Magnus Lindén

11:00

Akt 4: Från Bellman till Beatles/Leif Egefur

11:20

Akt 5: Sångpärlor från förr/Ida och Evelina Seve

11:40

Akt 6: Brokigt och krokigt/Magnus Ekman och Eskil Persson

12:00 Lunch
13:00

Inspiration med Kulturpoolen

14:00

Akt 7: Sånger som berör/Pia Karlsson och Christel Gunnarsson

14:20

Akt 8: Skomakarens sånger/Jonas Åkerlund och Mats Sturesson

14:40
14:00

Akt 9: Hans och Kjell anstränger sig – å det svängigaste!
Akt 9: /Hans Alerstedt och Kjell Andersson

15:00 Information och avslut
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En musikalisk resa
i tid och rum
Med Mikael Brorsson

M

ikael är frilansmusiker från Karlshamn som spelar
dragspel och accordion. Accordion innebär att
man spelar mycket melodi även i basen.
Mikael har en blandad repertoar och har lång
erfarenhet av att ge konserter vid olika tillställningar på
bland annat äldreboenden. Mikael har också under
åren genomfört konserter i ca 700 kyrkor.
Programmet innehåller allt från franska valser och
snabba polkor till musik av Evert Taube, Benny
Andersson, Vivaldi och Chopin.

Låt hjärtat va me
Med Duo Liina & Jörg

D

uo Liina & Jörg framför sitt program på
fiol dragspel och sång. Låt hjärtat va
me är ett färgglatt och kärleksfullt musikprogram, en bukett av folkliga och folkkära
visor från när och fjärran.
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Tea for Two
– på Badhotellet
Med Ann-Sofi Härstedt
och Magnus Lindén

E

n musikföreställning med soliga schlagers från
film, scen och revy.
Ann-Sofie och Magnus har stor erfarenhet från
musikal, revyer och operett som ofta och gärna möter publik i föreningslivet och äldreomsorg.

Från Bellman
till Beatles
Med Leif Egefur

V

isor, ballader och lite rock med Leif Egefur.
All möjlig musik – från Bellman till Beatles,
från Taube till Thåström, från Povel till Pogues.
En repertoar på 300 låtar och allsånger att
önska ifrån.
Leif är en erfaren trubadur och är bland
annat ordförande i Visans Vänner i Karlskrona.
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Sångpärlor
från förr
Med Ida och Evelina Seve

E

en duo som består av systrarna
Ida och Evelina Seve. Med sång,
fiol och piano bjuder de på njutbara toner och spelglädje. De har en blandad
repertoar och spelar sånger av bland
andra Evert Taube, Ted Gärdestad,
Alice Babs och Frank Sinatra.
Det blir visa, schlager och jazz med
melodier från förr och som publiken
känner igen.

Brokigt och krokigt
Med Magnus Ekman
och Eskil Persson

D

uon visar upp sin mångsidighet i
ett blandat program med allehanda
musikaliska pärlor. Det blir inslag från
den svenska revy- och cabaretscenen,
sydamerikanska tongångar likväl som
irländska ballader. Svängigt, brokigt och
med underhållande anekdoter från svensk
underhållningshistoria.
Magnus Ekman och Eskil Persson har
i många år turnerat med olika program
med underhållningsmusik. Både som duo
och med kvintetten Kupletters.
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Sånger som berör
Med Pia Karlsson och
Christel Gunnarsson

P

ia och Christel sjunger gamla och nya
välkända melodier som alla känner igen.
De har en bred repertoar som innehåller både
visor, musikal, country, schlager och dansband
med mera.
Konserterna anpassas till de olika ställena
de spelar på och de tycker att det är viktigt
att beröra med sin sång och musik. Pia och
Christel sjunger till bakgrundsmusik.

Skomakarens sånger
Med Jonas Åkerlund
och Mats Sturesson

A

ugust Strömberg föddes 1860 i Jät söder
om Växjö. Ödet hade bestämt att han
skulle bli skomakare. Det blev han, samtidigt
som han ägnade ett helt liv åt musik, diktande
och berättande.
Mats Sturesson och Jonas Åkerlund fiskar
fram historier, sånger, låtar och skrönor ur
Strömbergs rika produktion. En historia om
livet i en tid väldigt nära vår egen, om glädje,
sorg och längtan.
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Hans och Kjell
anstränger sig
– å det svängigaste!
Hans Alerstedt och
Kjell Andersson

U

nderhållaren, vissångaren och historieberättaren Hans Alerstedt tar ton
tillsammans med dragspelskungen och
svängmästaren Kjell Andersson – bl a känd
från Sveriges Kultband. Gemensamt tar de
ett grabbatag i musik från flydda tider.
Det blir svängigt, roligt och välkänt!

Året runt i
ton & bild
Med Sabina Henriksson
och Gert Olsson

I

ett spännande samarbete tar musikern
Sabina tillsammans med fotografen
Gert med publiken på en resa genom ett
år, skildrat genom musik, sång och bilder.
Gerts visar sina stämningsfulla foton på
stor skärm samtidigt som Sabina berättar,
spelar på olika instrument och sjunger för
och tillsammansmed publiken.

10

Tavla skapad på Äldreboendet Pantern 2018 av brukare och personal och pryder nu samlingsrummet.
Den är 1,5 meter lång med glaserad keramik på akrylmålad spånplatta.

Kulturpoolen
En gemensam inställning som kulturarbetarna i Kulturpoolen har är att alla kan, fast på olika
nivåer. Det stärker och utvecklar relationen mellan vård-givare och vårdtagare att mötas och
skapa sida vid sida i ett konstnärligt, gemensamt projekt då samtal och minnen sätts igång.
Att blanda flera kulturuttryck ger dynamik och öppnar kreativa dörrar.
Kulturpoolen strävar efter att det skapande arbetet ska ge välbefinnande, en positiv sinnesupplevelse och bidra till en personlig utveckling på flera plan för både brukare och personal.
Tillsammans har kulturarbetarna lång erfarenhet att arbeta med grupper med olika problematik och svårigheter. De har arbetat mycket ihop och ser det som spännande och utvecklande
att utmanas av nya grupper. Kulturpoolen erbjuder spännande koncept till alla typer av grupper,
oavsett svårighetsgrader och åldrar. Tillsammans har de tidigare jobbat på Kulturprogrammet
för unga vuxna med psykisk ohälsa.
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K L A S IFIED .se

Kontakta oss:
Annika Fagerberg
Kultursamordnare
Blekinge Läns Bildningsförbund
0455 - 30 51 44
annika.fagerberg@blb.k.se
Björn Melin
Producent för kultur i vården/ljudtekniker
Musik i Blekinge
0455-73 71 57
bjorn.melin@regionblekinge.se

Fakturaadress: Region Blekinge, Box 158, 371 22 Karlskrona
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
0455-73 10 00 | info@musikiblekinge.se | www.musikiblekinge.se

