Wasabryggeriets Vänner
SEPTEMBER
8 (to) LISAS Lisa Rydberg & Lisa Långbacka Duon där två röster blir en. Musikaliska broderier med trådar
ur folkmusik och barock. Accordeon & violin.
24 (lö) Claude Bourbon En hisnande akustisk sammansmältning av blues, jazz, folkmusik, klassisk och
spansk gitarr

OKTOBER

5 (on) BACKBEAT Konstellation Borlänge - Falun med fantastiska musiker och sångerska. Tar The

Beatles musik till nya höjder.

19(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.
27 (to) Filip Jers & Emil Ernebro Två fantomer på sina instrument. Munspel och gitarr.

NOVEMBER
9(on) New Tide Orquesta New Tide Orquesta (tidigare New Tango Orquesta) är en av de mest uppskattade
liveakterna i Sverige. ”Deras fokuserade framträdanden är ett komplett akustiskt, dynamiskt och
musikaliskt mästerverk som man aldrig bör missa. New Tide Orquesta har en stor och trogen publik,
och konserter med NTO lovar alltid en touch av magi: intensiv, koncentrerad, intim och spännande.
17 (to) Trio Wolski Nordiskt, svenskt och eget i en mix med stadig grund i folkmusiken.

23(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@wasabryggerietsvanner.se)

DECEMBER
7(on) Wittmar Band Blandar influenser från folk, blues och70-tals progrock

JANUARI 2023
27(fr) Mattias von Wachenfeldt - Schindler´s List Förintelsens dag. Glöm aldrig! Ett konsertprogram
som i ton och ord presenterar några av gitarrens allra främsta tonsättare parat med texter av Anne
Frank, Hedi Fried och Oscar Schindler.

FEBRUARI
8 (on) Malin Foxdal Trio
22(ON) FLOATING SOFA QUARTET är en modern nordisk folkmusikensemble bestående av fyra unga musiker
från Danmark, Sverige och Finland.

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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