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Årets konserter 

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

 

 

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 (20/7: café i pausen). Vi hop-
pas att Du skall finna vårt sommarpro-
gram både intressant och stimulerande. 

Årsmöte hålls måndagen den 29uli       
kl 19 i Flatö Kyrka. Välkomna! 

     
      Gudstjänster 

Måndag 22april kl 9 
Emmausvandring från  
Malö färjeläge till Flatö 
kyrka med Mässa kl 11.  
Präst Håkan Hellberg, 
musiker Hans Blomberg 

 
Musikgudstjänst  
Midsommardagen 
22 juni kl 

Flatö Kyrkas Vänner 20 år 
I år är det 20 år sedan föreningen bild-
ades och har sedan dess värnat 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 eller 100 kr/familj 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 namnen på de 
personer avgiften avser i meddelande-
rutan 

Flatö kyrka 
Flatöns kyrka är byggd i tidstypisk 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.    

http://www.flaton.se/


Söndag 7 juli kl 19 

Majornas 3dje Rote  

”Spelar en mix av svensk, 

brittisk och amerikansk folk- 

musik med egna svenska texter. 

Mixen av roliga, underfundiga 

texter och texter som engage-

rar och berör är ett av ”Rotens 

signum” 

  

Måndag 29 juli kl 19.      

Gåke & Lotta                       

Visor utmed vägen 

Humoristiska sånger på   

djupaste allvar och allvarliga 

dito med glimten i ögat.  

 

Efter konserten håller Flatö 

Kyrkas Vänner årsmöte i 

Flatö skola 

Lördag 20 juni kl 18                  

Konsert i sommarkväll   

Årets konsert med klassisk 

musik bjuder bland  annat på 

pianostycken och stråk -    

kvartetter. Nyskriven svensk 

musik blandas med  lite äldre 

ryska toner.  

I pausen finns möjlighet till 

förtäring i skolan. OBS tiden! 

Lördag 13 juli  kl 19                    

Sångensembeln Amanda  

Kören har blivit ett begrepp i mu-

sikvärlden och en favorit för den 

stora publiken med sina sceniska 

och omstörtande föreställningar. 

En brokig skara körmedlemmar 

och en repertoar som innehåller 

bland annat rock- och poplåtar, 

folkmusik från hela världen,   

klassisk konstmusik, visor och 

slagdängor.  


