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Alla kvällar börjar klockan 19.00 om annat inte anges
Medlemmar i Wasabryggeriets Vänner har reducerad entréavgift. 

2020-02-24 (Reservation för eventuella ändringar)

BRYGGERIJÄSTER i HÖSTBRYGGERIJÄSTER i HÖST

NOVEMBER

BRYGGERIJÄSTER i VÅR

7(on) Violet Green Violet Green tillbaka! De gjorde succé på Wasabryggeriet hösten 2018
21(on) Leif Brixman & New Holland Band New Holland Band är en musikalisk häxkittel som sjuder av 

inslag ur så många stilar att den färdiga anrättningen inte låter som någon eller något annat.

SEPTEMBER
16(on)Ramblin´ Rovers Irländskt så det ryker om det.
23(on)Lindblues Härlig jazz av ungdomligt band från Borlänge  

Wasabryggeriets Vänner

OKTOBER

MAJ

11(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: oppenscen@wasabryggeriets.se)

25(on) Emil Ernebro & Filip Jers Tredje besöket hos oss. Kan man någonsin få nog? Kom och lyssna och 
avgör själv.

2(to) BACKBEAT Konstellation Borlänge - Falun med fantastiska musiker och sångerska.
15(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: oppenscen@wasabryggeriets.se)

22(on) Kråkorkestern Den slår inte, den berör. Desperat, ångestfylld och vemodig, men framför 
allt som en stor kärleksförklaring till det äkta och pinade livet, till den smutsiga och nakna 
sanningen, till svaghet och tillkortakommande

19(on) Årsmöte i vår förening 
27(to)  Gunnar Eklund Huset – en berättelse av Torgny Lindgren.

APRIL

MARS
4 (on) Tibble Transsibiriska Med rötter i svensk musik och en passion för romsk musiktradition från 

Ryssland och Balkan.
11(on) TUMULT Ett ljuvligt kaos av dragspelshysteri och klezmereufori
25(on) Simon Kempston Singer-songwriter and ledande akustisk fingerstyle gitarrist från Edinburgh, 

Skottland.

6(on) Anna Ahnlund med band Musiken är mångbottnad och har proggiga inslag så som Dungen och 
Turid men tankarna förs även till Leonard Cohen, The Beatles, Linda Perhacs och Doris.


