
Söndagen 25/8 Tegelsmoradagen  
Tegelsmora kyrka kl.11  
GUDSTJÄNST Maria Hallengren medverkar. 
 
Scenen vid hembygdsgården kl. 13:30  
HÖGTIDSTAL av Britt-Marie Strand, Upplands 
fornminnesförening och hembygdsförbund talar med an-
ledning av hembygdsföreningens jubileum.

kl. 14. MARIA HALLENGREN
Multimusikanten Maria Hallengren, välkänd sångerska, 
kompositör, körledare mm bosatt i Hållnäs. 

kl. 14:30 JACKE SJÖDIN

TEGELSMORAVECKAN 

25 aug-1 sep 2019 

Tegelsmora hembygdsförening 90 år 2019! 
Tegelsmoraveckan är inne på sitt 27:e år av möten i ord och ton. Grundtanken är som alltid att i Norduppland på rimliga 
villkor göra kultur av god kvalité tillgänglig  för en bredare publik. I enlighet härmed erfordras biljetter endast till sönda-
gens konsert. I övrigt tillämpas frivilliga avgifter och kollekter. Med detta program välkomnar vi alla och envar till den 
27:e Tegelsmoraveckan. 

kl. 16-20 Jeangens udde

FRILUFTSMAT I KOHAGEN
Föreningen Tegelsmorasjön lagar mat över öppen 
eld. Ät middag till självkostnadspris, med råvaror 
bland annat direkt från naturbetesmarken. Var med 
vid elden eller upptäck fågellivet i och kring sjön, 
erfarna fågelskådare finns på plats.
Pris: 100 kr.
Kaffe ingår men medtag egen dryck!
Anmälan till: janne.nordlund@gmail.com
(Begränsat antal platser.)

Jacke Sjödin 

Kåsör, författare, 
rimmare, artist 
och inte minst 
underhållare. Jacke 
Sjödin har gästat 
Tegelsmoraveckan 
förr. Missa inte detta 
besök. Risken är 
dock, att du får ont i 
skrattmusklerna!

Försäljning av kaffe och  
strömmingsburgare från  
PG Perssons fisk.

Maria Hallengren



Torsdagen den 29/8  
Tegelsmora kyrka kl. 19
ALLSÅNGSKVÄLL
Förra årets nyhet, allsångskvällen på TORSDAGkvällen, kan kallas en 
tradition nu eftersom vi gör en ny i år. Nu fyller den välkände dragspelaren 
och sångaren Örjan Englund kyrkan tillsammans med en kompgrupp, och vi 
sjunger alla tillsammans! 

Tisdagen den 27/8 Tegelsmora kyrka kl. 19
IRMA SCHULTZ och HANS KENNEMARK
NÄTTERNA SPANN SITT SILVERNÄT
Irma Schultz är sångerska, skådespelare och låtskrivare och arbetar även i 
Katarina församling i Stockholm. Senaste skivan heter Sånger från gläntan och i 
kvällens konsert blandas material från den med en del nyskrivet som tillkommit i 
samarbete med Hans Kennemark.

Hans Kennemark är riksspelman, trubadur, kompositör och en av landets främsta 
folkmusiker. Tillsammans med Alf Hambe har han skrivit flera körverk, I välsignan 
och fröjd, jul-kantaten Du ljus, du stjärna och requiet Nu är en dag framliden. 

Irma och Hans har samarbetat i snart fem år med konserter och 
gemensamt skrivande. Det har bl a resulterat i två körverk, där Irma skrivit 
text till Hans musik: Kärlekens sigill och Talita koum!

Den välkända sångerskan och multiartisten Anna-Lotta Larsson, 
tillsammans med pianisten Andreas Landegren ger en finstämd konsert 
ihop med Tegelsmorakören. Anna-Lotta slog igenom för den breda 
publiken 1980 med rollen som Anna i Värmlänningarna (som spelas i 
Ransäter i Värmland) som hon spelat i många somrar, i år spelade hon 
mor Annika. Anna-Lotta har spelat med i många musikaluppsättningar, 
som t.ex. Animalen av Tage Danielsson och West Side Story av Leonard 
Bernstein. 

Hon har samarbetat med många artister under åren, bland andra Björn 
Skifs, Peter LeMarc och Göran Fristorp. Hon har spelat in 12 egna skivor, 
medverkat i många filmer, haft egen TV-show och varit programledare på 
TV.. det är nog enklare att säga det hon INTE gjort! Många barn dessutom 
känner nog igen hennes röst då hon gjort de svenska rösterna till filmerna 
Snövit av Disney och rävhonan Vixie i Micke och Molle! 
Entré till konserten 150:- 

Söndagen den 1/9 Tegelsmora kyrka kl.18
ANNA-LOTTA LARSSON, ANDREAS LANDEGREN 
OCH TEGELSMORA KYRKOKÖR 

Förköp:  
Colorama Örbyhus,  
Annikas Hårstudio Tobo, 
Friteam Sport Tierp,  
Restaurang Tobo


