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Välkommen att boka våra
samarbetspartners inom kultur!
Nu är årets Kulturkatalog här! Här är en samling av fantastiska artister
och föreläsare som vi i SV Väst har haft ett gott samarbete med och
som vi gärna vill lyfta fram. Det finns musik, föreläsningar och mycket
mer.
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Bokning sker genom de kontaktuppgifter som varje artist har lagt in.
SV Väst tar inget ansvar på utformningen av respektive artists framträdande.
Kom ihåg att vi gärna är med och anordnar kulturprogrammen tillsammans med er.
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Kontakta din lokala verksamhetsutvecklare:
ALE/KUNGÄLV
Hanna Nyqvist 0103300905
Mac Lundqvister 0103300911
BENGTSFORS/ÅMÅL
Lena Hesselroth 0103300914
Anders Hansson 0103300908
DALS-ED/FÄRGELANDA
Elisabeth Örn 0103300916
LILLA EDET
Annika Törnqvist 0103300937
LYSEKIL
Annie Pettersson 0103300901
MELLERUD
Lena Bark 0103300924
Lena Hesselroth 0103300914
MUNKEDAL
Karin Blomstrand 0103300910
ORUST
Ulla-Britt Bagge 0103300930
Agneta Brättemark
Maria Schmidt Larsson 0103300904
STENUNGSUND/TJÖRN
Ann-Marie Myllykangas 0103300913
Andreas Hansen 0103300944
Agneta Brättemark 0103300942
TANUM/SOTENÄS
Monika Andersson 0103300902
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG
Birgitta Billinger 0103300903
Lena Bark 0103300924
UDDEVALLA
Jennie Muller 0103300918
Marko Savanovic 0103300921
Ewa Lantz 0103300919

TRUBADURER
Några duktiga trubadurer och vissångare

Linus Gamnis
Kontakt för bokning: Linus Gamnis, tel: 073-838 24 01, e-post: gamnis90@hotmail.com, fb:
gamnismusic
Gage: Efter överenskommelse
Med en repertoar på över 300 låtar där allt ifrån stämningsfulla gråtballader till skrevgreppande
allsångslåtar levereras med full inlevelse och engagemang så är Linus Gamnis en trubadur och
artist med stor erfarenhet i form av ett hundratal spelningar i bagaget. Med låtar från 50-talet
till moderna radiolåtar träffar Linus Gamnis alltid rätt och skapar god stämning anpassat för
vad varje unikt spelställe själv vill uppnå.

Emil Andersson-Vissångare & Dragspelare
Kontakt för bokning: Emil Andersson, 070-739 79 01, musik.e.andersson@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Emil är en flitigt turnerande musiker som genom åren har bjudit sin publik
på svenska visklassiker, gungande västkustvalser och svängig dragspelsrock!
Ta del av berättelser ur en mycket omtyckt repertoar fylld av den musik som ligger Emil varmast
om hjärtat och som han gärna delar med sig av.
Emil bjuder in till en musikstund fylld av saltstänk, bälgaspel och överförfriskade sjömän!
"Följ med och njut av en konsert där hjärtat slår i valstakt!"

Gåke- Trubaduren från Strömmarna
Kontakt för bokning: Gåke 070-480 27 45, hemsida: www.gake.se
Gage: Efter överenskommelse
I mitten av 70-talet bildade Gåke sitt första band tillsammans med två kompisar från Flatön.
1982 blev Gåke professionell musiker när han gick med i dansbandet Norrsken som sångare och
gitarrist.
1993 fick han jobb som hustrubadur på Handelsman Flink där han fortfarande är engagerad.
1998 fick Gåke en förfrågan att medverka på Taubespelen och gjorde så varje år fram till 2003.
Gåkes förmåga att tolka Taube gav honom 1999 ett stipendium ur Gösta Taube Minnesfond.

Cajsa Svanström
Kontakt för bokning: cajasasvanstrom@hotmail.com Gage: Efter överenskommelse
Jag sjunger allt från Cornelis Vreeswijk och Evert Taube till Melissa Horn och Lars Winnerbäck.
Melissa Horn är förövrigt min största förebild och jag älskar att få tolka hennes låtar, jag kallas
för ”Dalslands egna Melissa” vilket jag är hedrad för. Jag uppträder även med ballader och
countrymusik som ligger mig varmt om hjärtat. Jag skriver egna låtar som jag ibland uppträder
med både på svenska och engelska. Sången har funnits i mitt liv så länge jag kan minnas och jag
har haft förmånen att få sjunga och spela på många dop, bröllop, restauranger, konserter och
andra festliga evenemang. Det bästa jag vet och det jag alltid försöker uppnå är att beröra de
som lyssnar på mig, jag vill förmedla texter som går rakt in i hjärtat.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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SOLOARTISTER
Ett urval av soloartister och skönsångare

Henrik Strömberg
Kontakt för bokning: Henrik Strömberg, 070-530 46 56, henrik-stromberg@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Hej, mitt namn är Henrik Strömberg och jag är sångare och gitarrist i dansbandet Scotts från
Lidköping, kända från bl.a Dansbandskampen och Melodifestivalen.
Jag åker även ut på egen hand, bara jag och min gitarr och bjuder på svängig, härlig, känd
dansbandsmusik genom tiderna med inslag av låtar från artister som till exempel Jerry
Williams, Elvis och Björn Afzelius med flera.
Tveka inte på att höra av er om ni vill ha god musikunderhållning.
Mvh Henrik Strömberg

Mia Gunberg
Kontakt för bokning: Mia (Rose-Marie) Gunberg Gårdemyr, 0525-615 39, 070-732 49 58,
mia.gunberg@gmail.com www.miagunbergadin.se
Gage: Efter överenskommelse
Mia arbetar med att bevara och föra vidare den karaktäristiska spelmansmusiken från
nordligaste Bohuslän, och med det nya mycket. uppskattade musikprojektet som kallas
”Hemma-hos”-musik. Hon har i tre decennier turnerat internationellt med olika konstellationer
som Huldrelokkk, Hemållt, Blå fålen, Mikael Samuelson, Ewert Ljusberg m.fl. Mia har givit ut
ett flertal kritikerrosade CD skivor, medverkat i radio och TV och tilldelats olika kulturpriser.
igenkänningsfaktor på instrumenten sång, fiol, nyckelharpa och gitarr.

Bente Hjelm
Kontakt för bokning: Bente Hjelm, 070-754 03 01, bente255@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Bente Hjelm, känd från bla Radio 45, P4 Väst och Framåtfredaggänget underhåller med go
gammal svensk musik från 60 & 70 talet, roliga historier och anekdoter från radiotiden.
Bente uppträder ensam eller tillsammans med en eller flera musiker beroende på önskemål och
budget.
Vill beställaren – ordnas musikquizz som passar för målgruppen. Bente arangerar även gärna
allsång.

Dick Johansson
Kontakt för bokning: Dick Johansson, 070-559 29 42, johanssonlygon@yahoo.com
Gage: Efter överenskommelse
Rutinerad trubadur från Åmål via Nashville, New York repertoar allt från Country, pop, Rock,
blues och svensk vispop, svenska klassiker blandat med egna låtar, första skivan ”You catch me
when I fall” finns på Spotify.
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För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast

SOLOARTISTER
Finstämda låtar och svängiga toner

Inger Nordström ”Ingers Veranda”
Kontakt för bokning: inger.nordstrom@live.se
Gage: Efter överenskommelse
Ett program som är särskilt framtaget med inriktning på en äldre publik som känner igen de
gamla countryklassiker på svenska och engelska som ingår i programmet.
Spelar alltifrån Alf Robertson till Patsy Cline i inramat av anekdoter med anknytning.

Tomas Hiding Skönsång + Piano
Kontakt för bokning: allmusiccatering@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Skön-sång och piano med Tomas Hiding stillsamma toner, musikaler och ballader:
Som en bro över mörka vatten, You raise me up m.fl.
På piano Ingemar Thorell.

Remember Elvis
Kontakt för bokning: Kent Vikmo, 073-986 07 10, baymoore@hotmail.com
Gage: 7000
Med värme och känsla bjuder Remember Elvis på både svängiga och finstämda låtar från en av
de största artisterna genom tiderna, Elvis Presley. Sångaren Jack Baymoore (Kent Vikmo) spelar
till vardags med sitt världskända 50-talsband, från Las Vegas i väst till Moskva i öst. Vid sidan
av detta har han gjort många konserter med Elvis originalmusiker och har som ende svensk
gjort en hel Elvisshow i Las Vegas.
Vid sin sida har han pianisten Ingemar Thorell som tidigare varit kungabarnens pianolärare
under många år.

Elvis Christmas
Kontakt för bokning: Kent Vikmo, 073-986 07 10, baymoore@hotmail.com
Gage: 7000
Med värme och känsla bjuder Elvis Christmas på en fantastisk stund med Elvis Presleys jullåtar.
Sångaren Jack Baymoore (Kent Vikmo) spelar till vardags med sitt världskända 50-talsband,
från
Las Vegas i väst till Moskva i öst. Vid sidan av detta har han gjort många konserter med Elvis
originalmusiker och har som ende svensk gjort en hel Elvisshow i Las Vegas.
Vid sin sida har han pianisten Ingemar Thorell som tidigare varit kungabarnens pianolärare
under många år.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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DUOS
Duos som bjuder på populärmusik, jazz och blues

Ingemar & Sofia
Kontakt för bokning: Ingemar Thorell, 070-648 60 90, allmusiccatering@hotmail.com
sofia@geidvik.se Gage: 4000/program
* Lill-babs program* Ted Gärdestad program* ABBA program
3 olika program på en ca 45 min konsert där vi tolkar och hyllar respektive artisters låtar.
Lill-Babs programmet: En musikalisk resa genom Lill-Babs största hits genom åren.
Ted Gärdestad programmet: Ted och Kenneth Gärdestads låtskatter framförs i tolkningar av
Sofia och Ingemar.
ABBA programmet: REMEMBER ABBA Häng med på en musikalisk resa där ABBAs greatest
hits framförs av Sofia och Ingemar.

Sofia & Magnus
Kontakt för bokning: Sofia Geidvik, 073-440 44 50, Magnus Heiel Ekeborg, 070-262 72 09,
magnus@heiel.com
Gage : 5000
Med toner av jazz och blues tolkar duon Monica Zetterlunds kända melodier genom tiderna.
En musikalisk resa genom Evert Taubes visor om kärlek och Bohuslän. Allsångsvänliga texter
och taktarter som gör dig sugen på att sjunga och valsa! Från Povel Ramel till Cornelis:
Lyssna till en härlig musikalisk blandning av Povels tokiga texter och Cornelis välkända visor
tolkat av ”Sofia och Magnus.”
Samtliga program är ca 50-60 min, beroende på önskemål.

Refräng o Co
Kontakt för bokning: Gunilla Hansen, Kent Jonasson, 073-563 40 96
Gage: Efter överenskommelse
Kent Jonasson och Gunilla Hansen vill underhålla den "vuxna" publiken och bevara den gamla
"melodiradions" bredd av musikutbud och kultur. Med Gunilla på sång och Kent på diverse
instrument framförs populärmusik från gamla "melodiradion" såsom schlagers, evergreens,
swing, rock´n´roll mm. Musiken framförs med egna arrangemang och är blandad med värme
och humor i tidsenlig klädsel. Vi finns på Facebook, Youtube, Spotify och har en egen hemsida
www.refrängoco.se

Otto & Jan Falk
Kontakt för bokning: Jan Falk, 070-279 78 40, jafa.musik@hotmail.com
Gage: 4000
Vi spelar känd musik av framför allt svenska artister så som Björn Skifs, Tommy Körberg, Ted
Gärdestad, Peter Lundblad, Cornelis Vreeswijk, Bo Kaspers mfl.
Otto har kommit in på högskola för musikalutbildning i Göteborg och börjar nu till hösten så vi
vet i nuläget inte hur han kan ta spelningar i Uddevalla men vi vill och tror att vi ska kunna lösa
det. Om inte Otto kan så har jag har ett samarbete med sångerskan Maria Tuimala som också
anlitas mycket för att hon sjunger mycket bra. Vi spelar samma koncept med musik av kända
svenska artister.
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För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast

DUOS
Rutinerade duos som har bred repertoar

Anki & Agnes Frisk
Kontakt för bokning : Anki Frisk, 070-513 85 08, Anki.frisk10@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Mor och dotter som skräddarsyr efter erat önskemål.
Musikstilar: Blandad kompott med allt från visor, schlager, pop till kristen musik och gamla
slagdängor.
Ackompanjerar på piano, men mestadels har vi med en musiker som spelar piano, gitarr eller
dragspel.

Jan-Erik & Matilda
Kontakt för bokning: matildahaugen@gmail.com, www. Facebook/matildahaugenoffociell,
www.youtube.com/user/matildahaugen
Gage: Efter överenskommelse
”Vi hjälper till att skapa den där härliga stämningen du vill ha på ditt event”
Matilda Haugen har sjungit hos sångpedagog och sångcoach i över 10 år.
Hon har mycket erfarenhet av att sjunga på bröllop och även större event som bland annat
Gothia cup invigningen på Ullevi.
Jan-Erik Ekegren är musiklärare i gymnasiet och har lång erfarenhet av att spela på bröllop
såväl som andra tillställningar.

Dick och Emma
Kontakt för bokning: Dick Johansson, 070-559 29 42, johanssonlygon@yahoo.com
Gage: Efter överenskommelse
Dick & Emma har spelat ihop i 4 år, rutinerad duo som spelar allt från Country, pop, jazz och
givetvis en del ABBA, då Emma turnerar utomlands med ABBA tribute bandet Arrival.

Kevin o`en te
Kontakt för bokning: Daniel Johansson, 076-307 35 39, maniacmopper@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Vi är en duo med bred repertoar, allt ifrån skönsång till gammal go country.
Kör även egna låtar.
2 röster o en gitarr, alltså avklätt o akustiskt.
Ingen "vanlig" trubadur duo direkt, lite mer en egen stil på det hela. Vi utgår från Bäckefors o är
redo för det mesta.
Mvh Daniel Johansson & Kevin Johansson

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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VISOR, BLUES, JAZZ
Några härliga vissångare och jazz och blues band

Två visa män
Kontakt för bokning: Dan Ericsson, cityhalsan@gmail.com
Gage: 2000 kr + soc.avg + resa
Två visa män tolkar ny och gammal visa på sitt sätt. Duo-formatet med gitarrer, munspel och
sång förmedlar kända alster och eget skrivet material med ett stänk av de blåa tonernas musik,
bluesen.
Framförandet är enkelt, ofta utan förstärkning men anläggning finns att tillgå om lokalen är
större.
Mats Karlsson och Dan Ericsson är glada amatörer och gaget varierar beroende på tillställning.

Berholt & Karlsson
Kontakt för bokning: Mats Karlsson, 076-000 32 55, Mats.Karlsson@svenskakyrkan.se
Gage: Efter överenskommelse
Musikduo som spelar piano, gitarr, munspel och sång.
Musikstilen är profan, sporadisk och kul .
Vi spelar i huvudsak visor, blues, jazz.

B'Loose
Kontakt för bokning: Dan Ericsson, cityhalsan@gmail.com
Gage: 5000 kr +soc. avg+ resa
B'Loose består av 5 personer och har en klassisk sättning av 2 st el-gitarrer, bas, trummor,
munspel och sång.
Bandet framför bluesbaserad musik.
Efter snart 30 år tillsammans så har fokus satts på den svenska texten.

De praktiska husgeråden
Kontakt för bokning: Gunnar.Kallstrom@amal.se,
Gage: Efter överenskommelse
Gunnar Källström har knegat runt med sina visor i 30 år. Sångerna
är finurliga grubbel över små och stora frågor till musik som flirtar med
allt ifrån 30-talets gitarrjazz till samba och svenskt vemod.
Han kan framträda ensam, i duo eller med sin orkester De praktiska husgeråden.
Läs mer på www.gunnarkallstrom.se
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För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast

TRIOS OCH KVARTETTER

Tonsteget
Kontakt för bokning: miaman@telia.com
Gage: 2000 +resa 500
Bert spelar dragspel, Lennart spelar fiol och gitarr, Mia sjunger, joddlar, berättar roliga vitsar,
skrönor och deklamerar dikter.
Bjuder på vackra visor och dikter och även schlagers från -40-talet och framåt.
Mycket av Evert Taube, Nils Ferlin och andra kompositörer.Bert och Lennart har spelat
dansmusik under många år.
Mia leder dans kring midsommarstång och julgran och varit med i kabaré och anlitats som
underhållare under många år.

Ninas Trio
Kontakt för bokning: Nina Andersson 073-448 60 54, ninasandersson@gmail.com
Gage: 2200 +resa
Vi är en trio som kallar oss Ninas Trio medlemmar är Gunnar Persson Dragspel, Lars Svanström
Bas Nina Andersson gitarr och sång
Dragspel, bas gitarr och sång
Vi spelar visor, populär musik och berättar en och annan historia

Unos Trio
Kontakt bokning: Uno Jonsson, 070-534 32 53
Gage: Efter överenskommelse
Spelar en blandad kompott från visor till svensktopp.

Skoogskvartetten
Kontakt för bokning: Per-Uno Skog, 070-569 90 72, perunoskoog@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Vi har just nu två program, Evert Taube och C.M Bellman men vi kan även spela Svensk
folkmusik.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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DANSBAND OCH 60-70 TAL

Ljaps
Kontakt för bokning: Anders Pettersson, 073-788 52 99, anders.ljaps@outlook.com, Christer
Andersson, 073-766 73 07
Gage: Efter överenskommelse
Bildades 2015 i Dalsland .
Spelar buggvänlig mogen fräsch dansmusik. Bandets medlemmar är Anders Pettersson Sång &
bas, Christer Andersson Trummor, Mattias Lundin Gitarr & Benny Lundin Keyboard & sång .
Vi finns även på Facebook.

Just for fun
Kontakt för bokning: Leif Welming, 076-890 13 83, leif.welming@swipnet.se
Gage: Efter överenskommelse
Just 4 Fun är coverbandet som tolkar musik med rötterna i 60- och 70-talet, men även nyare go
musik.
Vi erbjuder också koncept-program som Beatlesfavoriter eller 60-tals musik med bilder och
berättelser.
Vi spelar såväl i festlokaler, vardagsrum som arenor.

Denny Jansson
Kontakt för bokning: Denny Jansson, 076-777 60 12, janssondenny@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Denny : Kör en mixad blandad musikunderhållning ensam eller tilsammans med andra
inplockade musiker. Vi anpassar oss efter arrangörens behov och sätter ihopa en, två eller fler
personer utifrån musikstil och önskemål från arrangören.
Dr Kall & Dr Kåre : Vi spelar en mix av 50- 60- 70-talslåtar. Låtar ni trodde ni glömt dyker upp
när ni minst anar. Facebook: Dr Kall och Dr Kåre

Boogietrap
Kontakt för bokning: Denny Jansson, 076-777 60 12, janssondenny@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Boogietrap: Spelar pubbrock, boot och boogierock. Influenser från bl a Dave Edmunds, Jerry
Williams, Kentucky Headhunters, Mickey Jupp.
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För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast

ROCK, COUNTRY, PUBMUSIK
Några bra band med blandad repertoar

Reborn Band
Kontakt för bokning: Bele Fransson, 073-985 21 95, Morgan Ottosson,
070-3536536,contact@rebornband.com
Gage: Efter överenskommelse www.rebornband.com
Reborn Band från Mellerud i nuvarande konstellation bildades sommaren 2013.
Repertoarerna har under åren varit i varierande musikstilar till att nu bestå av klassiska rock,
pop, blues och R n’ B låtar, många från 60-talet men med en hel del inslag av senare låtar. I april
2016 gav vi ut vår första egenproducerade CD ”Anytime at all” med blandade låtar.
Medlemmar är: Morgan Ottosson, sång och gitarr, Bele Fransson, gitarr, bas och sång, Bengt
Johansson, trummor samt Christer Mårtensson, bas, gitarr och sång.

Tennessee Drifters
Kontakt för bokning: Kent Vikmo, 073-986 07 10, baymoore@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Denna mycket populära trio bjuder på idel kanonlåtar med mycket känsla och glimten i ögat.
Repertoaren består mestadels av Johnny Cash och Hank Williams låtskatt, men även lite annan
tidig country. Akustisk gitarr, elgitarr och ståbas svänger ordentligt med ett genuint 50-tals
sound.
Tennessee Drifters spelade på galapremiären för filmen om Johnny Cash liv "Walk the line" i
Stockholm och de blev också vinnare av Country-SM 2009.

Dun Aengus
Kontakt för bokning: Martin Rahmberg, +46 73-838 53 17, info@dunaengus.eu,
www.dunaengus.eu
Gage: Efter överenskommelse
Best band we've ever had on St Patrick's! Jim Martin, McGuire's Irish Pub, Pensacola Fl, USA
2010-03-17
"Det var en fantastiskt trevlig kväll och många (alla + några till) vill höra er igen. Bergborna har
inte slutat prata om pubkvällen än."Elisabeth Nordlander, Bergs Bygdegård, Skövde
"Vill bara meddela att huset är fullt nu, utan en affisch! Kan det bero på förra årets succe?"
Anette Ewertsson, Bellö Samhällsförening, Eksjö

The Lunatics
Kontakt för bokning: Lars-Gunnar Larsson, 076-553 61 21, lars-gunnar.larsson@volvo.com
Gage: Efter överenskommelse
The Lunatics spelar egen musik och låtar skrivna av Pink Floyd.
Varje framträdande planeras efter de förutsättningar som finns.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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ROCK, COUNTRY, PUBMUSIK
Några härliga band med egen stil

Higher Ground
Kontakt för bokning: Dick johansson, 070-559 29 42
Gage: Efter överenskommelse
Countryinfluerat band som spelar rock med lite svenska klassiker i bagaget.

Gränslandet
Kontakt för bokning: Dan Ericsson, Cityhalsan@gmail.com
Gage: 5000 + soc. avg. + ev. resa
Gränslandet är ett projekt som är i sin linda.
Mikael Magnusson är låtskrivare i "sing and song writer" tradition. Hans akustiska musik har
transponerats av Gränslandet till att innehålla, förutom den akustiska gitarren, även klaviatur,
elgitarr, bas och trummor.
Musiken ligger i gränslandet av rock, visa, country med stänk av melankoli.
Ljudbilder och texter berättar om livet och kärlekens snårskog.

Organic Brew
Kontakt för bokning: Dennis Friberg, 070-640 18 08, dennis.friberg@telia.com
Gage: Efter överenskommelse
Vår musik är instrumental, bygger på ett drivande rytmiskt material med harmonik plockad från
jazz/fusion/blues/funk-traditionerna.
Låtarna har ett sound där man hittar influenser från alla möjliga håll. Om man vill så kan man
kanske höra spår av John Scofield, Jimmy McGriff, The Meters, Maceo Parker, Yellowjackets
mfl. Vi håller oss någonstans i det breda spannet mellan stöddiga hammondbeats via svårfunna
gospelfusionackord till gammelswing.
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För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast

EXOTISKA BAND OCH GRUPPER MED FUNKTIONSVARIATION
Toner som lockar till dans och inspirerande underhållning.
Härliga gäng som bjuder på teater och sång.

Bouba Band
Kontakt för bokning: Elisabeth Wennberg, 070-285 17 12, Liza Johansson, 073-181 31 70,
boubaband@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse, www.boubaband.com
Bouba Band är en grupp som spelar västafrikanska trummor under ledning av Baboucar
Camara, ursprungligen från Gambia.
Gruppen bildades 2010 och har spelat i Dalsland och Värmland på diverse festivaler.
Spelar tre sorters afrikanska trummor : (Djembe, Sabar, Doundoun) .
Medlemmarna består av en kreativ lokal grupp av artister , målare och musiker.
Baboucar guidar gruppen in i häftiga svängande rytmer som lockar till dans !

Valparaiso
Kontakt för bokning: Dennis Bromander, 070-781 52 02, dennisbromander@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
En grupp som spelar sydamerikansk folkmusik på originalinstrument.
Gruppen består av:
Alberto Retamales: Sång, gitarr, charango slagverk
Fernando Tello: quena-zampoña-blockflöjter, gitarr, slagverk, sång
Dennis Bromander: gitarr, charango, tiple cuatro, sång, tres
Vi blandar även in lite svenska viskonstnärer som inspirerats av Sydamerika. Ett underhållande
program med historier och fakta.

Goa Gänget
Kontakt för bokning: Annie pettersson@sv.se
Gage: Resa(hyra av liten buss) och ev. arvode
En teatergrupp i Lysekil med funktionshindrade. Teckensång och dans.

Sångglädje
Kontakt för bokning: Anna-Lena Nyström, ,073-805 57 40, anna-lena.nystrom@amal.se,
anna_lena66@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Sångglädje är en kör bestående utav ca 20 personer med funktionsvariationer samt 2 ledare.
Kören startades som cirkel via Studieförbundet Vuxenskolan och drivs nu som en del i daglig
verksamhet.
Vi sjunger på äldreboende, caféer samt olika festligheter i Åmåls kommun. 2ggr/år arrangerar vi
en egen konsert.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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KOMIKER
Ståuppkomik och musiker med komiska inslag

BeA Nilsson
Kontakt för bokning: BeA Nilsson, 073-528 71 53, bowlbea@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
På 90-talet var han i två säsonger uppvärmare åt hela den svenska ståupp-eliten. Ett antal
framträdanden på Norra Brunn. Har gått en kurs på Dramatiska Institutet med Babben Larsson
och Claes Malmberg.Idag handlar det om produktioner till TV-kanaler och till webben inom
sport, fortfarande en del ståuppande och även uppdrag som programledare, konferencier.
Mycket av innehållet handlar om skillnaden mellan att vara äldre gentemot att var ung och tro
att man vet allt. Rötterna är grundade i en genuin småstad, Åmål.

Irene ilska
Kontakt bokning: BeA Nilsson, 073-528 71 53, bowlbea@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Irene är en ”kvinna” med tjockare skinn på näsan än vad hon har på sina hälar.
Hennes åsikter är mycket bestämda. I 20 års tid har hon visat upp hennes fulländade kropp (i
alla fall tycker hon det själv) och bland annat talat om vad som är det största problemet är med
karlar. Bakom den lila klänningen och den rufsiga peruken finns BeA Nilsson.Tveka inte att
kontakta Irene.
Som hon själv uttrycker det: ”-Även personer med svaga minnesfunktioner kommer att få en
oförglömlig uppenbarelse av min utstrålning och personlighet!”

Bondkomikern med gitarrist
Kontakt för bokning: Ove Holmström 070-246 90 03, Peter Karlsson 076-094 39 30,
peterkarlsson79@hotmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Dáschlânns-Karlssôn är en fiktiv figur, som bor på ett lika fiktivt torp ”Silverberget” i Sotebyn i
Tösse. Han bor där tillsammans med sin hustru Monica (flicknamn Vasa) och omges utav Janne
och Ofelia på torpet ”Kråkbo” och bonden Kenneth Stohl på gården: ”Svängen”.DáschlânnsKarlssôn talar en dialekt som skall omfatta trakterna kring Edsleskog, Åmål, Tösse, Tydje och
Ånimskog, fast lite mer uppskruvat. Snusförnuftigheter och dumheter blandas med betraktelser
över samhället idag och en och annan fräckis. Texter sjunges både på dialekt och rikssvenska.
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WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR
Spännande och kreativa workshops och föreläsningar med aktuella ämnen och kända,
professionella föreläsare.

Akvarell-workshops
Kontakt för bokning: Camia pettersson, camia83@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Måla i kaffe, med olika tekniker, inspiration mm.
I Göteborg och Lysekil

Street-art workshops
Kontakt för bokning: Annie Pettersson, 070-6643729, annie.pettersson@sv.se
Gage: 1500 + resa ,har F-skatt
Streetart, Guerillaslöjd och garngraffiti. Inspiration och workshop.
Med material mm. I Lysekil.

Angelica Håkansson
Kontakt för bokning: Angelicaskribent@gmail.com
Gage: Efter överenskommelse
Baserad på krönikor som jag skrivit under min tid som krönikör på Skaraborgs Läns Tidning.
Krönikor, i vilka jag vänder och vrider på de där osynliga krafterna som tycks forma oss
människor; Normer, vanor, grupptryck, ideal och mycket mer.
Det innehåller både humor och djup. Skratt och sorg. Den passar såväl kvinnor som män, unga
som gamla - allt ifrån gymnasieelever till seniorer. Det är en föreläsning gjord för att få dig som
är åhörare att se och ifrågasätta det där som formar dig. Framför allt är det en föreläsning som
handlar om att hitta sig själv. Föreläsningen har fått fantastisk respons !

Gun Jarnedal
Kontakt för bokning: 0523-40187
Gage: Efter överenskommelse
Föreläser om sägner och historia.
I Brastad.

För bokning och mer information: 010-33 00 900 | sv.se/vast
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