
Flatö Kyrkas Vänner är en ideell för-
ening som vill värna om Flatö kapell-
kyrkas bevarande och användande.  
 Under sommaren 2014 kommer, som 
vanligt, Morlanda församling tillsam-
mans med föreningen hålla kyrkan 
öppen för gudstjänster och musikalis-
ka evenemang. 
   Förra sommaren ordnade förening-
en fyra konserter och i år blir det sex 
stycken, som vi ordnar tillsammans med 
Studieförbundet Vuxenskolan.
  Medlemmarna i vår förening och be-
sökarna på konserterna bidrar till att vi 
kan fortsätta att hjälpa till med underhåll 
och förbättringar av vår kyrka.        
  Vill du vara med, är årsavgiften 50 kr 
per person och behållningen från kon-
sertverksamheten går oavkortat tillbaka 
till Flatö kyrka.      
     Enklast kan du betala in den på bifoga-
de inbetalningskort. 
  (Bankgironumret är 396-7551). 

i Flatö kyrka 

Förköp av biljetter: 
Turistbyrån, Henån, tel. 33 44 94.

Du kan också boka på föreningens hem-
sida: www.kyrkan.flaton.se.

Biljetter kan även köpas direkt vid 
kyrkan med start en timma 

före konsertens början.
Vårt lilla café i föreningslokalen (Flatö 
skola) kommer att vara öppet c:a en och 

en halv timme före varje konsert.
Välkomna!

Musik 

Årets konserter

I sommarnattsskymningen, ljuvlig och sval...  E. Taube

Redan 17 maj blir den första konser-
ten med Ucklums Förenade Röster, en 
skönsjungande oktett från Stenung-
sund. 
     Mitt i Kristi Himmelsfärdshelgen, 
den 30 maj, blir det ett blandat vis- och 
diktprogram av och med Gåke, Agneta 
Holm och Inger Forsberg.      
     Sedan dröjer det till den 14 juni  
innan det blir godis för jazzvänner:  
Gota River Jazzmen spelar jazz med 
influenser från både rhytm&blues och 
gospel.
     Måndag den 7 juli är det dags för 
något helt annat: Fransk afton med 
Christoffer Wollter, som är välkänd 
från sina roller i bl a Chess och Miss 
Saigon .

Flatö Kyrkas vänner/styrelsen

     Visor i sommarkvällen kommer 
Gåke Gunnarsson, Marie Arturén och 
Per Lenberg att stå för även i år. Som 
vanligt blir det sista måndagen i juli, 
alltså den 28 juli. Efter konserten har 
föreningen sitt årsmöte.
    Så kommer vi till sommarens stora 
final: Under tiden med Tomas von 
Brömssen och Göteborgs Kammar-
kör med Gunnar Eriksson. Lördag 23 
augusti är det alltså slut för i år för 
sommarmusiken i Flatö kyrka.
    Vi tycker att vårt program verkar 
omväxlande och spännande och ser 
fram emot sommarens konserter med 
förväntan.
    Vi hoppas förstås att ni gör detsam-
ma och att ni stödjer församlingen och 
föreningens arbete genom att besöka 
vår kyrka i sommar! 

Välkommen till Flatö kyrka i sommar!

Medarrangör: 

Bild: Inger Forsberg

sommaren 2014



NEW ORLEANS-JAZZ
med Gota River Jazzmen

Lördag 17 maj 
kl 19.00:
SÅNGER I 
MAJKVÄLLEN
med Ucklums 
Förenade Röster

Lördag 14 juni kl 19.00:

Måndag 28 juli kl 19.00:
VISOR I SOMMARKVÄLLEN 
med Marie, Gåke och Per 
”Gåke” Gunnarsson, Marie Arturén och gitarristen Per Lenberg. 
Entré: 120 kr. Efter konserten har föreningen sitt årsmöte. 

Måndag 7 juli kl 19.00:
FRANSK AFTON

En skönsjungande oktett från 
Stenungsund bjuder på ett blan-
dat program med vår- och som-
marsånger. Entré: 120 kr.

FREDAG 30 maj kl 19.00:
ÅRET RUNT I ORD  OCH TONER

av och med Gåke, Agneta Holm och 
Inger Forsberg. Entré 100 kr. 

som spelar en enkel, 
jordnära, innerlig jazz 
med influenser från 
både rhytm&blues och 
gospel. Entré 150 kr.

med Christoffer Wollter, 
skådespelare och sångare, som vi har hört och 
sett i bla Chess, Miss Saigon, West Side Story 
och i TV:s Så ska det låta och Doobidoo. Vid 
pianot: Bernt Andersson. Entré: 150 kr.

Lördag 23 augusti kl 19.00:
UNDER TIDEN
Tomas von Brömssen och Göteborgs 
kammarkör med Gunnar Eriksson. Entré: 150 kr. 
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