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Katakomberna
i Kvarnbyn
Götaforsliden 13 övre entrèn
Våren 2013
Välkomna ner i de magiska källarvalven…
i skenet av de levande ljusen, invänta
själen … och njuta av musik, poesi, tankar
och konst
Välkomna till sju härliga, livgivande lördagar på
bästa eftermiddagstid – kanske samla vännerna
för en konst- kultur och musikinspiration! Se
måleri/keramik/glaskonst etc i lilla Galleriet
”Fyra små Rum” – under en enda dags utställning! Från kl 15.00 – vid resp. konsertdag –
stanna gärna kvar en stund efter konserterna
– titta, mingla, prata ….
19 januari kl 16.00
Se Lest… och de Fyra Årstiderna –
med texter, toner som berör! Simon Ljungman
sång, gitarr, Emma de Frumerie fiol, sång,
Petra Lundin cello, sång, Sebastian Ring piano,
sång – i ”Fyra små Rum” – oljemålningar av
Rebecca Lundh
2 februari kl 16.00
Brahms i Katakomberna
Sjöströmska stråkkvartetten spelar musik
av J. Brahms och amerikansk musik av kompositören Marc Mellits. Samarr. med Stensjöns
församling/Sensus – i ”Fyra små Rum” –
akryl/akvarell av Susanne Thornell

23 februari kl 16.00
Oh , Harry – med minimalistiska loopar, sång,
saxofon, synth , telefoner och skrönor….
Harriet Ohlsson och David Byström –
om de stora känslorna i den lilla världen. Samarr. med Stensjöns församling och Sensus –
i ”Fyra små Rum” – spännande kläder... nästan
som konst…av klädskapare Jessica Cato
9 mars kl 16.00
Mozart och Schumann med Trio Pathetique
Per Broström klarinett, Bengt Ersson viola,
Martin Andersson piano – i ”Fyra små Rum”
– glas och måleri av Sofia Bergman
23 mars kl 16.00
Next summer – musik med längtan i …
Thomas Darelid piano/komposition Jenny
Kristoffersson kontrabas – i ”Fyra små Rum”
– måleri i akryl/olja av Ralph Holmström
bildkonstnär/grafisk formgivare
6 april kl 16.00
Två basister och Haikudikter
Yasuhito Mori kontrabas, Owe Almgren elbas och skådespelare Guje Palm – diktläsning
– i ”Fyra små rum” – keramik av Guje Palm
och akrylmåleri av Irène Sjöberg-Lundin
20 april kl 16.00
Sugar and salt – innerlig pianojazz med
Teresa Indebetou Band, Martina Almgren
trummor, Jenny Kristoffersson kontrabas
Teresa Indebetou piano, sång – i ”Fyra små
rum” – bilder/föremål av Nina Bondesson och
stenhuggeri av Jim Berggren

Se utställningarna från kl 15.00
Entrè 100:- ( inkl. något litet att dricka
– och en eller annan överraskning….)
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