
  

  

 

To 25/6 kl 19.00  Sofia Winald kvartett        Svarttorps kyrka 
”Ladies Of Jazz” - En konsert där ”Ladies” står i centrum för kvällens musik. Jazzens stora legender 

både nationellt och internationellt. Musik av Monika Zetterlund, Ella Fitzgerald, Billie Holiday och Nina 

Simone för att nämna några fantastiska jazzlegender.  

To 2/7 kl 19.00  Grabbarna från Eken          Svarttorps kyrka 
Grabbarna från Eken är den ungdomliga ensemblen med hjärta för den svenska och irländska vismusiken. Bestå-

ende av musikanter utbildade på SMI respektive Kungl. Musikhögskolan, som spelar flöjter, dragspel, mandola & 

fiol. Repertoaren hämtas ur den svenska visskatten, så som Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och Evert Taube, 

och varvas med svängiga visor från Irland, samt egenskrivna alster.  

To 9/7 kl 19.00  Fredrik Sjöblom         Svarttorps kyrka 
Fredrik Sjöblom är organist i Kristine kyrka i Jönköping sedan snart fem år. Han är utbildad på musikhögskolan i 

Göteborg och har ett intresse för många olika genrer. Fredrik spelar på den fantastiska orgeln i Svarttorps kyrka och 

programmet innehåller en somrig mix av gammalt och nytt, rofyllt och lekfullt. Det blir också improvisation på tema 

från lyssnarna.  

To 16/7 kl 19.00      Höglandets brasskvartett   Svarttorps kyrka   
Brasskvartetten kommer från det småländska höglandet och spelar en härlig blandning mellan klassisk mu-

sik, visor, film, underhållningsmusik och kyrkomusik. De 4 musikerna har spelat tillsammans i många år i Eksjö 

hemvärnsmusikkår.  

To 23/7 kl 19.00  Tryggen Trio         Svarttorps kyrka 
I Dalarnaa möttes klarinettisten Lars Trygg, sångerskan Eva Åström och församlingens kantor Magnus 

Åström och ljuv musik uppstod. Kvällen bjuder på ett blandat jazzigt sommarprogram.  

To 30/7 kl 19.00  Sommartoner         Svarttorps kyrka 
Emma Pettersen, Linda Sandström och Karin Hagberg sjunger trestämt a cappella, men också arrangemang 

till flöjt och piano. Visa och folkton står på programmet. Somrig, glad och finstämd musik!  

To 6/8 kl 19.00  Maria & Ulrik Lundström     Svarttorps kyrka 
Makarna Lundström bor i Aneby. Maria är flöjtlärare och Ulrik är cello- och gitarrlärare. Programmet som de valt 

att kalla En musikalisk resa, kommer att framföras i sju olika konstellationer där tvärflöjt, gitarr, altflöjt, cello och 

piano ingår. Musiken blir en resa i tid och rum från fyra sekler, från Sverige till Sydamerika.  

VÄLKOMMEN till sommarmusiken i Lekeryds 

församling varje torsdagskväll kl 19.00. 

Max 50 personer i kyrkan under konserten.  


