
Musik vid havet 2019

Hamnen    RammsjöstrandHamnen    RammsjöstrandHamnen    RammsjöstrandHamnen    RammsjöstrandHamnen    Rammsjöstrand
Fredag 5  juli kl. 19.00Fredag 5  juli kl. 19.00Fredag 5  juli kl. 19.00Fredag 5  juli kl. 19.00Fredag 5  juli kl. 19.00

 Rammsjöstrands Bad & Turistförening

Torsdag 11 juli kl. 19.00Torsdag 11 juli kl. 19.00Torsdag 11 juli kl. 19.00Torsdag 11 juli kl. 19.00Torsdag 11 juli kl. 19.00

Lördag 29 juni kl. 19.00Lördag 29 juni kl. 19.00Lördag 29 juni kl. 19.00Lördag 29 juni kl. 19.00Lördag 29 juni kl. 19.00

Torsdag 25 juli kl. 19.00Torsdag 25 juli kl. 19.00Torsdag 25 juli kl. 19.00Torsdag 25 juli kl. 19.00Torsdag 25 juli kl. 19.00

Frivillig entré        Välkomna!

BehagligBehagligBehagligBehagligBehaglig
blandning avblandning avblandning avblandning avblandning av

jazz & pop,jazz & pop,jazz & pop,jazz & pop,jazz & pop,
visa &visa &visa &visa &visa &
stämsångstämsångstämsångstämsångstämsång

Trivsamma kvällar!Trivsamma kvällar!Trivsamma kvällar!Trivsamma kvällar!Trivsamma kvällar!
Musik  med lokalMusik  med lokalMusik  med lokalMusik  med lokalMusik  med lokal
anknytning!anknytning!anknytning!anknytning!anknytning!

Kiosken serverarKiosken serverarKiosken serverarKiosken serverarKiosken serverar
gärna något somgärna något somgärna något somgärna något somgärna något som
passar.passar.passar.passar.passar.

    Sven Donalds     Sven Donalds     Sven Donalds     Sven Donalds     Sven Donalds kapellkapellkapellkapellkapell

Bea SandellBea SandellBea SandellBea SandellBea Sandell

kvintettkvintettkvintettkvintettkvintett

SkådespelarenSkådespelarenSkådespelarenSkådespelarenSkådespelaren

Donald HögbergDonald HögbergDonald HögbergDonald HögbergDonald Högberg
med vännermed vännermed vännermed vännermed vänner
bjuder påbjuder påbjuder påbjuder påbjuder på
aktuell musik.aktuell musik.aktuell musik.aktuell musik.aktuell musik.
Glädje  ochGlädje  ochGlädje  ochGlädje  ochGlädje  och
sammanhang!sammanhang!sammanhang!sammanhang!sammanhang!

Svängig musikSvängig musikSvängig musikSvängig musikSvängig musik
med  gladmed  gladmed  gladmed  gladmed  glad
attityd!attityd!attityd!attityd!attityd!

We love jazz trioWe love jazz trioWe love jazz trioWe love jazz trioWe love jazz trio

TorsTorsTorsTorsTorsdag 18 juli kl. 19.00dag 18 juli kl. 19.00dag 18 juli kl. 19.00dag 18 juli kl. 19.00dag 18 juli kl. 19.00

Jazz i BaljanJazz i BaljanJazz i BaljanJazz i Baljan

Publiken väljer evergreensPubliken väljer evergreensPubliken väljer evergreensPubliken väljer evergreensPubliken väljer evergreens
ur sångernas skattkammare!ur sångernas skattkammare!ur sångernas skattkammare!ur sångernas skattkammare!ur sångernas skattkammare!

Hallavara StompersHallavara StompersHallavara StompersHallavara StompersHallavara Stompers

      Populär och välkänd      Populär och välkänd      Populär och välkänd      Populär och välkänd      Populär och välkänd
New Orleans-jazz från Bjäre!New Orleans-jazz från Bjäre!New Orleans-jazz från Bjäre!New Orleans-jazz från Bjäre!New Orleans-jazz från Bjäre!

medmedmedmedmed
Björn IngelstamBjörn IngelstamBjörn IngelstamBjörn IngelstamBjörn Ingelstam


