Beckis

— en ny kulturscen

för Västerort & Stockholm
Ljudkonst: ons 2 maj kl 19 30
Elektronmusik på Beckis
Dans möter konstmusik. Flerkanaliga
ljudupplevelser av och med Daniel
Eideholm, Mats Erlandsson, Helene
Hedsund, Pär Johansson, Anna-Tora
Jonasson (koreografi/dans) och Jan
Liljekvist. Konserten arrangeras i samarbete
med Elektron-musikstudion/Statens
musikverk.
Biljettpris 80 kr

Barn/familj: lör 5 maj kl 15
Improvisensation
Underbar upplevelse för barn i alla åldrar. En
musikalisk resa som börjar med nästan
ingenting och som leder till helt ny musik!
Omskriven interaktiv barnkonsert av
toppmusiker med en helt osannolik
publikkontakt. Vårens mysigaste eftermiddag!
Barn 50 kr/vuxna 100 kr

maj
Världsmusik: lör 12 maj kl 20
Sousou & Maher Cissoko Band
Magnifik musikalisk gryta med ingredienser
av traditionella väst-afrikanska toner, svensk
musik och kryddad med pop, reggae, mbalax
och en nypa hip hop. Ett osannolikt möte som
om gränser aldrig funnits. I samarbete med
Stallet Folk- & Världsmusik
120/60kr stud + medl i Stallet F & V

Operakavalkad: sön 6 maj kl 15
Rosa-Maria Leonard &
Veronica Reinstein
Ett piano & operamöte av absolut toppklass.
Opera ur Norma (Bellini), Trollflöjten (Mozart),
La Bohème (Puccini) samt pianomusik av Liszt,
Rachmaninov & Scarlatti.
Barn upp till 12 gratis, vuxna 100 kr.

Tidig musik: ons 9 maj kl 19
Brand New Calvados
Musik från 1600- och 1700-talen med
tidstrogna instrument och bejakar
improvisationen, det rytmiska drivet och
innerligheten. Den musikaliska glädjen
tillsammans med de fria improvisationerna
skapar stämningsfyllda konserter där den ena
konserten aldrig blir den andra lik.
100 kr (barn till 12 gratis)

Världsmus./ungdom: 12 maj kl 17
Sousou & Maher Cissoko Trio
Musiken skapas mellan soffan i Bromma, huset
i Abene i Senegal, storstadslivet i Dakar.
Musiken är för oss alla. En skräddarsydd
konsert för ungdomar med tre musiker i
världsklass. I samarbete med Stallet Folk- &
Världsmusik.
Konserten riktar sig till ungdom upp till 17
år. Gratis inträde (alla åldrar)!

Sousou & Maher Cissoko

Biljetter 30 min före varje föreställning
(ej kontokort) eller via tickster.com
samt på Kulturkiosken på Kulturhuset
Beckis K-märkt arkitekturpärla med magnifik
akustik som nu väcks ur sin törnrosasömn ligger
mitt i Beckomberga gamla sjukhusområde,
närmaste gata Styresman Sanders väg. Buss 117 fr
Brommaplan mot Spånga, hpl Bromma sjukhusgrindar. Följ skyltarna in på det f d sjukhusområdet
Beckis drivs av Musikcentrum &
Frilansteatern med stöd av Riksbyggen &
Stockholms Stads Kulturförvaltning
Anja Nordahl tel: 0700 175 055 (producent för Beckis)
beckis@musikcentrum.se eller Ragnar Berthling
(Musikcentrum Öst) tel: 070-413 97 09
https://www.facebook.com/scenbeckis
www.musikcentrum.se/beckis
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