Program
Sommaren 2021
Tider, platser osv kan ändras! För vidare information se
www.sorfjarden.se och facebooksidan Kulturkapellet Sörfjärden.

VÄLKOMMEN TILL KULTURKAPELLET I SOMMAR!
Torsdag 1/7 19.00 Jazz med KBC-trio
Tre unga musiker spelar kända jazzklassiker på sitt eget vis. En intim
sättning – saxofon, gitarr och bas – ger en mycket nära upplevelse med
improvisation och spelglädje i centrum! Inträde: 100:Måndag 5/7 19.00 Elsie Johansson & Daniel Östersjö
En av våra mest folkkära författare, aktuell med Bladet från munnen,
ger med musikern Daniel Östersjö en föreställning med sång, läsning och
samtal om livet, lyriken och musiken. Inträde: 200:-. OBS! Förköp (länk
på vår hemsida och facebooksida). Ev. kvarvarande biljetter säljs i entrén.
Tisdag 6/7 19.00 Elgitarrkurs med Peter Westby
Kan du stämma en gitarr? Kom och utveckla ditt spel på elgitarr (denna
kväll utan förstärkare). Ingen åldersgräns. Gitarrer finns att låna. Max 10
deltagare. Anmäl dig till Peter, och berätta samtidigt vad du vill lära dig
under kvällen: westbypeter@gmail.com / 070-7955522.
Torsdag 8/7 19.00 Årsmöte för Kulturkapellet
Alla medlemmar välkomnas till årsmöte för Kulturkapellet Sörfjärden!
Lördag 10/7 Fasad- och fönsterfirande – invigning & öppet hus!
För att fira kapellets renoverade utsida och tacka alla som möjliggjort det
har vi öppet hus under dagen. Kom förbi, se underverket, prata med
styrelsefolk och få något litet att äta och dricka! För tider & detaljer: se vår
hemsida och facebooksida!
Lördag 10/7 19.00 Konsert: Mårten Lärka
Mårten Lärka är en semiakustisk indietrubadur som sjunger på svenska &
franska. Han har flera album & turnéer bakom sig och går motströms hela
vägen från Jättendal. Nu spelar han för första gången i Sörfjärden!
Slagverk: Martin Hellquist. Bas: Daniel Johnston. Entré: 100:* Antalet deltagare är begränsat – kom i tid!
* Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer för
att minska smittspridning – följ instruktioner
från programansvariga på plats!

Tisdag 13/7 19.00 Musikquiz
Tillbaka efter succén förra året: Spännargård & Berjlund, med
musik och varierade frågor kring soliga och spännande teman. En
kväll när alla är vinnare och någon/några blir Sörfjärdenmästare!
Torsdag 15/7 - söndag 18/7 Per Sonerud & Jens Ahlbom
Utställning med konstnärerna bakom bl a Bo Kaspers Orkesters
senaste albumomslag (Per S) och Mulle Meck (Jens A) ställer ut!
Öppet torsdag-lördag 13-19 och söndag 13-17.
Lördag 17/7 19.30 Jazz med JH Quartet
Egenskrivna låtar såväl som välkända swinglåtar, med en grupp där
musikerna utmanar varann, i musik som doftar jazz & folkmusik!
Fri entré – och tillfälle att ge en gåva.
Onsdag 21/7 19.00 "Efter Girjas ... vad händer i Saepmie?"
Jerker Bexelius berättar om samernas liv och historia.
Torsdag 22/7 19.00 Bihotell, supersnygga sugrör ...
... och annan enkel och rolig naturslöjd, med naturpedagogen Johan
Lindell (www.naturpedagogen.se) m fl. Främst för unga från 6 år och
uppåt (gärna med förälder!). Begränsat antal deltagare - anmäl gärna
till kulturkapell1@gmail.com, senast 13 juli.
Lördag 24/7 19.00 Konsert: Markus Berjlund
Efter fjolårets album Om allting går åt helvete så ska du inte följa
med har Markus spelat in med Gävle Symfoniorkester. Denna kväll
framförs nya och gamla låtar utan orkester, men gitarren får följa
med upp på kapellscenen. Inträde: 100:-.
Tisdag 27/7 20.00 The Story of The Band Called THE BAND
En storytelling-livedokumentär-konsert om ett av rockhistoriens
mest ikoniska band. Presenteras av Stig Jäderberg. Inträde: 150:Onsdag 28/7 19.00 Scavenger Hunt
Roliga utmaningar i lekfull lagtävling där både kroppen och knoppen
behövs! Från 12 år och uppåt. Boel och Anders Callermo med flera
håller i trådarna!
Fler programpunkter på sista sidan –>

Torsdag 29/7 20.00 Progressive Rock - Den brittiska progrocken
En storytelling-livedokumentär-konsert om band som Pink Floyd, Genesis,
Jethro Tull, King Crimson och många fler. Presenteras av Stig Jäderberg.
Inträde: 150:Onsdag 4/8 19.00 Öppen scen
I år igen! Öppen scen för dig som vill sjunga, läsa en dikt, berätta en historia
… eller lyssna på andra som gör det! Samarr. med Skrivare i Hälsingland.
Söndag 8/8 13.00 Ekumenisk gudstjänst
med bland andra kyrkoherde Sofia Aspling och kantor Andreas Leek.
Lördag 14/8 Konsert: LB [Lars Bygdén] med band
Igen! Mer info kommer på hemsida och vår facebooksida!

Kulturkapellet Sörfjärden är en mötesplats för enskilda och
föreningar, för kulturell och social verksamhet, som skall präglas av
demokratiska värderingar och respekt för alla människors lika
värde. Föreningen Kulturkapellet Sörfjärden äger kapellet och
bedriver verksamhet där. Vill du stödja Kulturkapellet och
föreningens syfte: bli medlem! Betala minst en andel à 500 kronor
(konto- och swishnummer här nedanför).
Behöver ni lokaler för att träffa släkt och vänner, för boende, för
ett föreningsmöte eller något annat – hyr i Kulturkapellet! (Lägre
pris för medlemmar.)
Kontakta oss:
Om föreningen och verksamheten: ordförande
Helena Arbman, tel. 070-2598059,
helena.arbman@gmail.com. Om uthyrning och
medlemskap: kassör David Berjlund tel. 073
9872079, david.berjlund@gmail.com
Kulturkapellet behöver ditt stöd! Swisha till
nummer 1232906311, eller sätt in på bankgiro
463-4168 (Kulturkapellet Sörfjärden). Kom ihåg
att ange vad betalningen gäller!

Medarrangör:
Studieförbundet
Bilda

