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JANUARI

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

2022-12-05(Reservation för eventuella ändringar)

Wasabryggeriets Vänner

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.

11(on)Wasabryggeriet har fått pippi och björnfrossa. Lars Antonsson visar och berättar från sina 
otaliga resor runt i världens natur.

18(on) Så vitt jag minns DALATEATERN på ännu ett besök. Länge sedan sist. 
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.

NOVEMBER
22(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)

FEBRUARI

MARS
7(on) Wittmar Band Blandar influenser från folk, blues och70-tals progrock
22(on) Ceslo Paco & Dynamo de Luxe är hängivna poesi, groove and energi från AFRO MUSIC

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

11(to) Årsmöte i Wasabryggeriets Vänner. 
14(sö) Utdelning av priser i ”Vi ser till det yttre”
24(on) Lindblues Härlig jazz av ungdomligt band från Borlänge 

BRYGGERIJÄSTER HÖSTEN 2023

APRIL

MAJ
10(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.

12 (on) Meta Roos Band Meta Roos är nog den svängigaste Dalkullan med en bredd som få artister
19(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)


