Wasabryggeriets Vänner

BRYGGERIJÄSTER i VÅR
JANUARI

16(on) Besnaz Gitarrpop av det ädlare slaget. Tänk The Spotnicks, The Ventures och The Shadows.
24(on) Visafton Boel Nihlman, Katarina Hult och Henry Wedberg. Möt en sångerska & crossover mellan
folkmusiken och visan. Boel vrider och vänder på Cornelis Vreeswijk, Barbro Hörberg och andra poeter
i personliga tolkningar. Med en stark närvaro och unik ton framför hon gamla visor i nya arrangemang, som är allt från berörande till svängiga. Katarina & Henry, 2 vänner med ett program fyllt
av mycket humor och eftertanke. Egna låtar varvas med sånger från många sekler och kompositörer.

FEBRUARI

6 (on) Double Inn Irländskt
20(on) Baskery Förvänta er ”banjopunk”, ”newfolk”, ”nordicana”, en energisk live show och tre hårresande
vassa syskonstämmor.

MARS

14(to) Emil Ernebro & Filip Jers Andra besöket hos oss. Fantastisk duo, munspel och gitarr.
20(on) Lisa Grotheus Band Med rötter i såväl jazz som folkmusik rör sig hennes kompositioner fritt över
flera genrer.

APRIL
3(on) SYMBIO blev Best New Artist of the Year at the Swedish Folk & World Music Awards 2016. Vevlira
och dragspel spelat på ett suveränt vis.
17(on) Öppen scen! Kom och läs en dikt, berättelse, trolla, spela eller sjung. Ja, vad som helst som du
tror kan roa en publik. Förhandsanmälan till tel 0243-175 01 (telefonsvarare eller e-post: gugge@
wasabryggerietsvanner.se)
24 (on)Heidi Baier Visångerska

BRYGGERIJÄSTER i HÖST
SEPTEMBER

11 (on)Richie Ros Irish Singer Songwriter Tour Vi har turen att få denna irländska sångare till oss under
dennes europaturné.

NOVEMBER

13(on) Öppen scen! Kom och läs en dikt, berättelse, trolla, spela eller sjung. Ja, vad som helst som du
tror kan roa en publik. Förhandsanmälan till tel 0243-175 01 (telefonsvarare eller e-post: gugge@
wasabryggerietsvanner.se)

Alla kvällar börjar klockan 19.00 om annat inte anges
Medlemmar i Wasabryggeriets Vänner har reducerad entréavgift.
(Reservation för eventuella ändringar)
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