
Föreningen 

Flatö Kyrkas 

Vänner

Flatö Kyrka
Flatöns kyrka är byggd i tidtypisk 20tals-
klassicistisk stil - ljus, enkel och ändamålsenligt
ritad av arkitekt Sigfrid Ericson. Figurerna runt
altartavlan är gjorda av bildhuggare Richter
och kyrkomålare Joël Mila. Målningen i mitten
på altartavlan är gjord av Olle Skogman, Skaftö.
1928 invigdes den efterlängtade kyrkan.

Flatö Kyrkas Vänner
är en ideell förening som vill värna om kyrkans
bevarande. Medlemmarna i föreningen och
besökarna på konserterna bidrar till att vi kan
fortsätta hjälpa till med underhåll och för-
bättringar.

Vill du bli medlem så är årsavgiften
50 kr/person och behållningen går oavkortat
till Flatöns kyrka. Vårt bankgiro är 396-7551.
Du kan också ”swisha” till 123 467 3760. Det
är viktigt att skriva ett meddelande med
namnen på de personer avgiften avser.

Årsmöte
hålls måndagen den 31 juli kl 19 i Flatö Kyrka.
Välkomna!

Musik i Flatö Kyrka

Sommaren 2017

Årets konserter 

Biljetter kan bokas från 1 maj 2017, genom att maila till: kyrkan@flaton.se. Ange tydligt 
vilket evenemang det gäller,  antal biljetter samt i vilket namn biljetterna ska bokas i. 
Invänta ett bekräftelsemail.

Biljetterna hämtas och betalas vid kyrkan mellan 1 och 1 ½ timma innan konserten börjar. 
Biljetter kan i mån av tillgång köpas vid kyrkan. Kolla på hemsidan om det är fullbokat. 

OBS kom i god tid! Kombinera gärna ert konsertbesök med att ta en kopp kaffe i vårt café 
som öppnar 1,5 timmar innan konserten börjar. Vi hoppas att Du skall finna vårt 
sommarprogram både intressant och stimulerande.

Flatö Kyrkas Vänner och 

Gudstjänster

Måndag 17 april kl 9
Emmausvandring från 

Malö färjeläge till Flatö kyrka 
med Mässa kl 11. 
Präst PG Hanner och 
musiker Sanna Räsänen

Lördag 25 juni kl 19 
Taubegudstjänst. 
Präst PG Hanner med  
Henrik Mossberg 
och musiker

Söndag 23 juli kl 11 
Gudstjänst
Präst Johannes Lycke
musiker Henrik Mossberg

mailto:kyrkan@flaton.se


Måndag 10 juli kl 19

Christopher Wollter och Åsa Fång 
tar sig an klassiker och en del genuina
stämningsfulla stycken från sina båda 
karriärer. Det blir franskt från deras 
föreställning " Brel möter Piaf" men 
även visor och musikal utlovas. 

De ackompanjeras av dragspelaren 
Bernt Andersson.

Åsa är i höst aktuell som äktenskapsmäklaren Yente i Spelman på Taket på 
Malmö Opera. I samma stad kommer Christopher göra Kapten von Trapp i 
Sound of Music på Nöjesteatern.

Inträde 200 kronor

Torsdag 27 juli kl 19

Isabella Lundgren med musiker
En gudabenådad sångerska som är 
bland det bästa som hänt den svenska 
jazzscenen enligt Svenska Dagbladet. 
Hon har fyllt Stockholms Konserthus 
med entusiastisk publik och har fått 
många prestigefyllda pris och 
utmärkelser t ex Sveriges Radios 
Jazzkatten, årets musiker 2015. Isabella 
Lundgren sommarpratade i Sveriges 
Radio P1, 2016. Vi ser fram mot en 
mäktig musikstund i Flatö kyrka.

Inträde 200 kronor

Söndag 6 augusti kl 19

På kryss med Evert Taube. Succén från 
sommaren 2015 där visartisten Martin 
Bagge och litteraturvetare David Anthin
gjorde bejublad musikalisk-litterär seglats 
längs Bohuskusten. Detta upprepas i år 
med ett strandhugg på Flatön. Tomas von 
Brömssen och Gunnar Eriksson med 
musiker och kör medverkar. Detta blir 
något alldeles extra!

Inträde 250 kronor

Lördag 12 augusti kl 19 

Visor vid havet. Vi hälsar Gåke och Lotta 
Rossövik välkomna och ser fram emot en 
härlig sommar-stämning med trevlig 
samvaro, lokal prägel och fin musik.

Inträde 200 kronor

Lördag 22 juli kl 19

Konsert i sommarkväll

Vi får höra två nya verk för 

stråkkvartett av Erik Olsson och 

David Saulesco, samt ett solo-

pianoverk av Gustaf Blix. Utöver 

det kommer Henrik Berg att spela 

Ravels fantastiska Miroir, och 

stråkkvartetten framför Schuberts 

starka och underbara ”Döden och 

flickan”.

Medverkande bl a: Henrik 

Moberg,piano, Stefan Moberg, 

cello, Filip Gloria, fiol, Erik Ring, 

viola, Gustaf Blix, Erik Olsson och 

David Saulesco, kompositörer.

Inträde 200 kronor


