
Årets konserter 

Biljetterna till samtliga konserter kostar 200 kronor per styck.
Biljetter kan köpas från 1 maj 2018, genom att gå till vår hemsida www.flaton.se och 
navigera till Flatö Kyrkas Vänner och årets sommarkonserter. Klicka på 
biljettknappen så kan du köpa biljett online.  

Vi hoppas också att få några ombud där man kan köpa biljett. Kolla på hemsidan för 
mer information om ombud samt om eventuell möjlighet till biljettköp vid kyrkan. 

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 (21/7: café i pausen). Vi hoppas 
att Du skall finna vårt sommarprogram både intressant och stimulerande.

Flatö Kyrkas Vänner

Gudstjänster

Måndag 2 april kl 9
Emmausvandring från 
Malö färjeläge till Flatö
kyrka med Mässa kl 11. 
Präst Håkan Hellberg,
musiker Hans Blomberg

Lördag 23 juni kl 19 
Taubegudstjänst. 

Musik i Flatö kyrka

Sommaren 2018

Flatö Kyrka
Flatöns kyrka är byggd i tidtypisk 20tals-
klassicistisk stil - ljus, enkel och ändamåls-
enligt 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 förbättringar. 

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!

http://www.flaton.se/


Söndag 1 juli kl 19

Christopher Wollter och 
pianisten/dragspelaren Bernt 
Andersson är tillbaka i Flatö Kyrka och 
bjuder på en visblandning med bl a 
Cohen och Cornelis men även lite av 
den franska repertoaren som 
Christopher tidigare bjudit på. En 
musikafton med både nytt och gammalt 
från Christophers repertoar.

Lördag 7 juli kl 19

Gota River Jazzmen är ett 
internationellt känt band med ett 
personligt sound. Genom åren har man 
hållit fast vid den traditionella New 
Orleans-stilen. Gota River Jazzmen har 
specialiserat sig på kyrkokonserter, som 
är mycket välbesökta. Det handlar om 
musik som går direkt till hjärtat!

Lördag 9 juni kl 19

Friis-kvartetten
och Tomas von Brömssen
Programmet bygger på gammal och ny 
musik av nordiska tonsättare och har 
den skandinaviska folkmusiken som röd 
tråd genom konserten - med spännande 
och nya arrangemang.  Dessa härliga 
stycken varvas med framförande av 
Tomas,

Måndag 30 juli kl 19 

Visor utmed vägen. Vi hälsar Gåke och 
Lotta Rossövik välkomna och ser fram 
emot en härlig sommarstämning med 
trevlig samvaro, lokal prägel och fin musik.

Efter konserten håller Flatö Kyrkas Vänner 
årsmöte i Flatö skola.

Lördag 21 juli kl 18

Konsert i sommarkväll
Årets konsert bjuder på  två kvintetter 
för piano, ett äldre  av  Schubert och 
ett nyskrivet av David Saulesco. 
Efter pausen framförs två  kvartetter 
för piano, ett äldre av  d´Indys och 
ett nyskrivet av Gustaf Blix.
I pausen finns möjlighet till förtäring 
i skolan. OBS tiden!  

Lördag 11 augusti kl 19

Suzanne Rangstedt och 
Bengt Magnusson 

Italiensk passion, spansk gitarr 
och svenska sommarsånger.


