
Musik för vård & omsorg
ÖSTGÖTAMUSIKENS UTBUD 2022



Musik är livsglädje!

*Kultur för äldre
Många äldre personer har svårt att ta del av kulturutbud på egen hand. 
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen beskriver vikten av att äldre 
personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv 
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Subventionerade kulturaktiviteter
Region Östergötland subventionerar kulturaktiviteter riktat mot personer 
som behöver insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg 
eller liknande i kommunal eller privat regi. Region Östergötland har vid 
geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen 
för att skapa balans i regionen. 
Vid intresse, läs mer på www.kulturforaldre.se 

Urvalet är gjort för att passa äldre och kan genomföras på boenden, 
servicehus och både mindre och större samlingsplatser.

Region Östergötland subventionerar varje aktivitet oavsett totalt pris, 
vilket innebär att arrangören 2022 betalar 1500 kronor per föreställning 
eller konsert.  

Vi besöker äldreboenden, dagverksamheter, träffpunkter, föreningar, 
pensionärsföreningar med flera runt om i hela regionen. Våra konserter 
passar en bred publik – här finns något för alla! Vad sägs till exempel om 
Musik från Södern, Gitte, Hasse och Tage, Sakta vi gå genom stan och våra 
julkonserter i december.
Det är bara att börja boka!
Alla våra konserter spelas av professionella musiker, antingen någon av 
Östgötamusikens egna ensembler – Östgöta Brasskvintett, Östgötabandet, 
Crusellkvintetten eller med frilansande artister.
Vi har även fler konserter att erbjuda. Om du önskar något annat som du 
saknar eller inte finner i detta utbud, tveka inte att kontakta oss!

Östgötamusikens verksamhet finansieras av Region Östergötland, 
Kulturrådet samt Linköpings och Norrköpings kommuner.

Vi önskar att alla ska få möjlighet att uppleva musikens 
upplyftande och glädjande kraft. Därför kommer vi gärna 
till er och spelar. 
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Bokning och information 
Alla priser i den här katalogen är subventionerade av 
Östgötamusiken och gäller måndag till fredag (ej röda dagar) 
kl 10–16. Övriga dagar och tider samt offentliga konserter 
gäller pris efter överenskommelse. Kontakta oss gärna 
om du vill veta mer om fler konserter och andra tider!

För er som bokar till äldreomsorg, såsom serviceboenden, 
dagverksamhet och träffpunkter på äldreboenden gäller 
Region Östergötlands subventionering, Kultur för äldre*. 
Ni betalar endast 1500 kr per konsert. Samtliga priser 
gäller för konserter i Östergötland. Vid intresse utanför 
Östergötland kontakta oss för mer information. 
Teknik, resor och hotell för våra musiker ingår i priset. 
Moms tillkommer med 25%.

Boka via e-post: 
bokning@ostgotamusiken.se

Bokare och administratör: 
Frida Edstrand 
Telefon: 013-35 99 75 
frida.edstrand@ostgotamusiken.se 

Producent: 
Katariiina Matthiessen 
Telefon: 013-35 99 73 
katariiina@ostgotamusiken.se

Adress: Östgötamusiken, Östgötagatan 19, 582 32 Linköping
Besöksadress: Östgötagatan 19 
(Linköping Konsert & Kongress)
Telefon: 013-35 99 70 (växel)
www.ostgotamusiken.se
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FO Spelperiod: maj–september 2022. Speltid: ca 45 min. Plats: utomhus. 

Scenmått: 5x5 meter. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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SOMMARKONSERT
utomhus med Östgötamusiken

CrusellkvintettenÖstgötabandetÖstgöta Brasskvintett

Någon av våra tre egna ensembler – Östgöta Brasskvintett, Östgötabandet 
eller Crusellkvintetten – kommer till er och spelar sommarkonsert utomhus. 
Det bjuds på klassisk sommarmusik! 
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Thor och Olle – två unga, hängivna och skickliga multiinstrumentalister – tar 
med oss på en resa där mångfald bara är förnamnet. På bouzouki, munspel, 
durspel, säckpipa, flamencogitarr och triangel får vi uppleva en uppsjö av 
olika folkmusikkulturer från jordens södra trakter. Resan går över dramatisk 
festmusik och flamenco från våra medelhavstrakter, via grekisk fiskarmusik 
och en fransk säckpipslåt, vidare bort mot röjig blues, cajun och country från 
Louisianas träskmarker. Publiken bjuds in i medryckande refränger och 
rytmer där alla kan vara med. Till slut landar vi hemma igen, i en svensk folk-
musiklåt, som väver in musikaliska minnen från resans tidigare stopp.

Spelperiod: vecka 13 och ev. september. Speltid: ca 45 min. Lokal: rum, större 
rum eller samlingssal. Scenmått: 3x3 meter. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 5000 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

MUSIK FRÅN SÖDERN 
Thor & Olle
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Spelperiod: vecka 24 och vecka 36. Speltid: ca 45 min. Lokal: rum, större rum 
eller samlingssal. Scenmått: 2x2 meter. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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Ett program med välkända visor, schlagers och allsång.
Gitte sjunger och spelar dragspel och gitarr. Hon skapar en varm 
stämning och lockar med sig publiken i både sång, musik och dans! 
2020 blev Gitte utnämnd till Malmö stads ”Årets glädjespridare” och nu 
kommer hon åter till Östergötland med sånger som berör och väcker 
minnen. Välkomna till ett musikmöte utöver det vanliga!

SÄG DET I TONER OCH INTE I ORD...
Sångerna vi minns tillsammans med Gitte Pålsson

BO
KN

IN
GS

IN
FO



7

I detta program gör Crusellkvintetten en betraktelse över det folkkära 
radarparet Hasse och Tage. I deras mångåriga samarbete återfinns massor 
av musik som Crusellkvintetten fokuserar på, men självklart porträtteras de 
båda komikerna även på andra sätt. 
Det bjuds på berättelser från deras 
karriärer, anekdoter, skämt och 
kanske någon liten sketch!
Välkomna till ett kärleksfullt 
porträtt av Hasse och Tage.

HASSE OCH TAGE

Speltid: ca 40 min. Lokal: större rum eller samlingssal. 
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

Musik, skratt och lite annat
med Crusellkvintetten.
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MUSIKALISKA FAVORITER
Crusellkvintetten

Speltid: ca 40 min. Lokal: större rum eller samlingssal. 
Scenmått: 4 m bred, 4 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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Alla har vi våra favoriter! 
I denna konsert spelar och presenterar Crusellkvintetten sina favoriter – 
visor, klassiska stycken, nutidsmusik och musik passande för årstiden. 

BO
KN

IN
GS

IN
FO



Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller dyl. 
Scenmått: 5 m bred, 5 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

SVENSKA KLASSIKER
Östgöta Brasskvintett

Med ord och toner får vi höra historierna om flera av våra mest älskade, 
omtvistade, folkkära och klassiska prylar. Bakom varje klassiker finns små 
berättelser, personliga öden och äventyr som lett till stora framgångar. 
En del idéer har fötts av kärlek och omsorg, andra under ensam kamp för 
överlevnad. Östgöta Brasskvintett lotsar er på en musikalisk resa genom 
Sverige, från Amalias polkagrisar i Gränna till Gävles väldoftande 
kafferosteri. Det här är kort och gott små historier om 
stora framgångar. 

Boken Svenska prylar – känn dig som hemma! överlämnas som 
minnesgåva efter varje föreställning.  

I samarbete med Historiska Media och Historisk Bildbyrå.
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Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller dyl. 
Scenmått: 5 m bred, 5 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

Välkommen till 60-talet! 
Östgöta Brasskvintett packar 
in sig i sin Volvo PV och 
lämnar 50-talet för att möta 
nästa decennium.
Det blir en musikalisk resa i 
ett Sverige där rymdåldern, 
popkonsten och prylarna 
blomstrar. Det var en tid som 
framförallt var ungdomarnas 
och revoltens årtionde, men 
också en tid då Kalle Anka 
och hans vänner intog 
TV-rutan och människan tog 
sina första steg på månen.
Ni kommer att få höra många 
spännande historier och lyssna 
på välkänd musik! 
Ni hänger väl med?
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En konsert där Östgötabandet tar er med till kända platser runt om i Europa 
och bjuder på evigt unga melodier från olika tider och stilar. Det kommer att 
bjudas på italienska pärlor, paso doble från Spanien, 
vals från Ryssland, tango från Finland och franska 
sånger, bland mycket annat. När vi stannar till i England 
blir det till musik av the Beatles. 
Varmt välkomna till en härlig stund tillsammans med 
Östgötabandet och musik med hög igenkänningsfaktor!

Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller dyl. 
Scenmått: 6 m bred, 6 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

EUROPA RUNT 
Östgötabandet
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Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller dylikt. 
Scenmått: 6 m bred, 5 m djup. Byggtid: 40 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 5000 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.
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Monica Zetterlund – en av de mest folkkära och mångsidiga 
sångartisterna vi har haft i Sverige 
Vi minns henne från Hasse & Tages revyer, Utvandrarna och Söderkåkar, 
men kanske mest från hennes underbara sånger, ofta med text av lyriker 
som Beppe Wolgers och Olle Adolphson. Östgötabandet och sångerskan 
Maria Olofsson framför en rad låtar ur Monica Zetterlunds stora repertoar 
och vill på detta sätt porträttera en oförglömlig artist.

SAKTA VI GÅ GENOM STAN 
Östgötabandet med Maria Olofsson
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Spelperiod: vecka 48–51. Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller 
större rum. Scenmått: 4x4 meter. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

EN ALLDELES UNDERBAR JUL
Crusellkvintetten
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Crusellkvintetten bjuder in till julmys! 
Med varm och innerlig julmusik i härliga arrangemang sprider 

sig den mysiga julstämningen i denna konsert med klassiska 
visor, klassisk musik och en och annan psalm uppblandat 

med lite prat och lite upptåg. Vackrare och mer stämningsfullt 
än så här kan det inte bli! Välkommen till 

en alldeles underbar jul! 
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Spelperiod: vecka 48–51. Speltid: ca 45 min. Lokal: samlingssal eller 
större rum. Scenmått: 4x4 meter. Byggtid: 30 min. Rivtid: 20 min. 
Pris: 3800 kr/konsert. För äldreomsorg eller dyl. 1500 kr/konsert.

Dessa priser gäller mån–fre kl 10–16. Övriga tider se mer information sidan 3. 
Moms tillkommer med 25%.

JULPYNT
Östgöta Brasskvintett

Tindrande gran, dignande julbord, julpynt, levande ljus, julmusik, 
kyrkobesök och klappar. En del jultraditioner har stått sig genom 
åren medan andra förändrats i takt med samhällsutvecklingen och 
tidernas trender. Hur har julmusiken och julpyntet förändrats? 
Det tittar Östgöta Brasskvintett närmare på under en julig resa 
genom decennierna!
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Vi är Östgötamusiken!

Administration
Peter Wilgotsson, vd 
Fredrik Malmgård, producent
Katariiina Matthiessen, producent
Frida Edstrand, bokning/admin. 
Gertz Sjöberg, vaktmästeri/teknik
Ulrika Björk, HR/admin.

Musik för vård och omsorg 
Utgivning: januari 2022. 
• Ansvarig utgivare: Östgötamusiken/Peter Wilgotsson, vd. • Redaktör: Katariiina Matthiessen. 
• Fotografer: Ulla-Carin Ekblom, Björn Dahlgren, Annie Anderberg, Josefin Edensvärd, Lasse Hejdenberg, 
Istock Photo, arkivbild Knäppupp. • Illustrationer: Malin Lundgren, Wilma Lundgren (Blommor). 
• Grafisk form och layout: Malin Lundgren. 
• Produktion: Komplus Kommunikationsbyrå. • Tryck: Larsson Offsettryck AB.   

Med reservation för eventuella ändringar.

Vi spelar oftast ute hos vår publik – nästan varje dag är Östgötamusiken ute och spelar någon-
stans i Östergötland med våra ensembler, orkester eller med professionella frilansartister och 
frilansensembler. Det kan vara ett äldreboende, en förskola, en fullsatt konsertsal, kyrka, hem-
bygdsgård, utomhusscen eller någon helt annan plats. Oavsett var vi spelar vill vi sprida glädjen 
som musiken ger och som i sin tur skapar gemenskap, minnen och den speciella känslan av 
delaktighet som bara levande musik förmedlar. 
Östgöta Blåsarsymfoniker består av 17 professionella musiker som också ingår i ensemblerna 
Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet. Östgöta Blåsarsymfoniker är en 
av Sveriges ledande professionella blåsorkestrar med anor från 1500-talet. Vår abonnemangs-
serie, Crusellserien, ger konserter där publiken erbjuds en festlig kväll med guldkant liksom 
att vi kommer ut till alla kommuner.
Andra publika spelningar som Östgötamusiken erbjuder är bland annat kammarmusikserien 
Konstpaus, konsertserien för barn – Musik på Winden, spelningar i samband med festivaler 
och stadsfester samt andra offentliga konserter och samarbeten med arrangörer i främst 
Östergötland men även andra delar av landet och utlandet. Östgötamusiken bevarar och 
utvecklar sitt musikaliska arv och når alla östgötar – barn, ungdomar, familjer och äldre – i såväl 
städerna som på landsbygden. Vi gör vårt bästa varje dag för att leva upp till vårt motto som är: 
Östgötamusiken – för alla i regionen!

Östgötabandet
Pelle Anelid, trumpet 
Hans Åkesson, träblås
Henrik Westerberg, träblås 
Lars Hedlund, trombon 
Niklas Hakegård, piano 
Mats Bergström, kontrabas 
Olle Bohm, slagverk 

Östgöta Brasskvintett
Jan-Åke Hermansson, trumpet 
Mikael Wittwång, trumpet 
Erik Rapp, valthorn 
Therese Hammarberg, trombon 
Magnus Matthiessen, tuba 

Crusellkvintetten
Nina Sognell, flöjt 
Blanca Sans Ballart, oboe 
Rosa Campoy Espin, klarinett (vikarie) 
Katarina Andersson, valthorn 
Andreas From, fagott

 Läs mer 
om utbudet på Östgötamusikens nya hemsida!



Östgötamusiken 
Adress: Östgötagatan 19, 582 32 Linköping
Besöksadress: Östgötagatan 19,
Linköping Konsert & Kongress
Telefon: 013-35 99 70 (växel)
www.ostgotamusiken.se

   Följ oss i sociala medier! 


