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SOMMARENS PÄRLOR
Vi får sjunga några av sommarens finaste sånger tillsammans med Åsa Jinder
och Callunakören och lyssna till Åsa Jinders egna låtar som har gjort att svenska
folket tagit henne till sina hjärtan och även gjort henne till riksspelman.
Åsa Jinder-nyckelharpa & solosång, kören Calluna, Andreas Jansson, körledare &
ackompanjatör.
Sön 16 juni Forshälla kyrka 19.00

MUSIKALISKT FYRVERKERI
På möjliga och omöjliga instrument spelar familjen Hellgren, kända från TV4´s
Talang. Lars, Louise och Hanna Hellgren
Sön 23 juni Forshälla kyrka 19.00

ITALIENSK SÅNG, MUSIKAL OCH LITE EINAR EKBERG
En musikalisk resa tillsammans med operasångaren vid Göteborgsoperan Marco
Stella. Vid pianot Anders Ottosson, även han vid Göteborgsoperan. Marco Stella
är svensk-italiensk dramatisk baryton, född i Stockholm men numera bosatt i
Ljungskile. Han har turnerat i Europa, USA och Sverige med många olika roller i
kända operor som Tosca, Trollflöjten, Rigoletto och Turandot.
Sön 30 juni Ljungs kyrka 19.00

VIVALDI I SOMMARKVÄLL
En musikalisk vandring från italiensk barockmusik och spansk neobarock till
musik från Norden. Vi får även ta del av små anekdoter om tonsättarna.
Musik av bl a Antonio Vivaldi, Joaquin Rodrigo och Erland von Koch.
Christer Brodén, gitarr, Birgitta Brodén, orgel.
Sön 7 juli Resteröds kyrka 19.00

ULVEN, RÄVEN OCH HAREN
Folkliga danser, sånger och musikstycken bl a från kyrkans värld i medeltida ton.
Gruppen SONATRICE sjunger på svenska, latin, franska, italienska, spanska och
engelska och spelar fiddla, blockflöjt och slagverk, allt i en mustig och färgstark
blandning. Instrumenten är byggda efter medeltida förlagor. Eva-Lis Carlsson,
Villemo Daneling, Hanna Magnusson Westesson och Karin Palm Lindén.
Sön 14 juli Resteröds kyrka 19.00

SÅNGEN OM OSS - MIKAEL DALEMO BAND
Texterna knyter an till livet och att vara människa, att ta hand om varandra och
vår värld. En bred repertoar som spänner mellan klassiskt-jazz-pop och visa.
Anna-Mia Brolin, sång/piano/cello, Miriam Gindemo, sång/piano/perc, Mikael
Dalemo, gitarr/sång, Gustav Dalemo, saxofon/sång, Johan Sundström, bas/sång.
Sön 21 juli Forshälla kyrka 19.00

Visor, andliga sånger, jazzlåtar och klassiska tongångar. Familjen Fridolfsson
bjuder på en härlig sommarblandning, vokalt och instrumentalt, känt och
okänt. Johanna, viola/gitarr, Sven, saxofon/piano, Edvin, trummor/gitarr/piano,
Alma, sång/flöjt/piano, Elias, trombon/bas.
Sön 28 juli Grinneröds kyrka 19.00

KÖRSÅNG I SOMMARKVÄLL
Skara stifts kyrkosångsförbund har sedan 1927 årligen anordnat en dirigentoch röstvårdskurs för körsångare och körledare på Ljungskile folkhögskola.
Som avslutning på kursen framförs ett somrigt program med blandade
körsånger.
OBS! Lör 3 augusti i Ljungs kyrka 19.00

STILLA INOM TIDENS GRÄNSER
Lyrik av bland annat Tomas Tranströmer och Katarina Frostensson och
musik i Gunnar Erikssons arrangemang. Röster ur Rilkeensemblen, Gunnar
Eriksson, kördirigent, Johannes Landgren, orgel och Mats Eriksson, gitarr.
Sön 4 augusti Forshälla kyrka 19.00

FAMILY KECZÁN SINGERS
”Family Keczán Singers” sjunger och musicerar. Ett program fyllt av
spännande soloinslag, stämsång, instrumentalspel och mycket annat
med Johannes, Elisabet, Kristina, Anna, Birgitta och George.
Sön 11 augusti Ljungs kyrka 19.00

SILHOUETTER - POETISKA BETRAKTELSER OCH RENÄSSANSKLANG
Vokalensemblen RÖSTER startades ur lusten att utforska körmusik för fem röster.
J S Bachs motett Jesu meine Freude, skriven för fem stämmor, har framförts av
gruppen. Här möter Lars Gullins innerliga jazzklanger uttrycksfull renässans- och
barockmusik av bl a Byrd och Purcell kryddat med senromantik av Knut Nystedt.
Jennie Majberger Wiedel, sopran, Lova Westbacke, mezzosopran, Lina Johansson,
alt, Tore Sunesson, tenor, David Sturk, bas, Per W Ohls, piano.
Sön 18 augusti Ljungs kyrka 19.00
www.svenskakyrkan.se/ljungskile
Arr: Ljungskile församling och Sensus. Fri entré.
Frivillig kollekt tas upp till musikverksamheten - kontanter eller swish
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HIMMEL, JORD OCH HAV med FRIMUS

ANDRUM VID LJUNGS GAMLA
KYRKA
Onsdagar 3-31 juli 19.00

I sommar i Ljungs gamla kyrka försöker vi få se Guds verkan och handlingar på ett annat sätt än via konventionell
gudstjänst. Sambandet mellan Gud, människa, tradition och nutid kommer att belysas av olika föredragshållare,
ute på kyrkogården eller inne i kyrkan och med en avslutande andakt i kyrkan.
Vi kommer bl a att få lyssna till Stefan Edman 17 juli om ”Havet, här börjar våra liv” och Tomas Sjödin 24 juli om
”Tystnaden och bönen” men också Linda Denlert, konservator på Göteborgs stift, om kyrkokonst, och flera andra
talare.
Se fullständigt program i församlingsbladet HÄNDER SOMMAR, som kommer i brevlådan i slutet av maj samt på vår
hemsidan och affischer.

MEDELTID I RESTERÖD
Även i år kommer medeltiden att märkas i Resteröds kyrka under
några dagar i juli med bl a medeltidsgudstjänst, medeltidsmusik
med gruppen Sonatrice söndag 14 juli, föredrag av Birgitta
Rasmusson torsdag18 juli, som berätta om ”kyrkkaffets historia”,
pilgrimsvandring, öppen kyrka, andakt och kaffeservering.
Fullständigt program kommer i församlingsbladet
HÄNDER SOMMAR samt på vår hemsida.

SOMMARCAFÉ
Ljungskile församling välkomnar dig att sitta ner en stund, ta en enkel fika
och en kopp kaffe, träffa nya och gamla vänner.
Varje tisdag under perioden 25 juni-30 juli 14.00-16.00 på Sofiedals
trygghetsboende, Sofiehemsvägen 2, Ljungskile
Kontaktperson: Inger Öhlén, diakon 0522-999 86
www.svenskakyrkan.se/ljungskile

