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Jussifesten i Strömshall, Strömsbruk
3-4/9 2022
Vi träffas för femtonde året i Strömsbruk strax norr
om Hudiksvall! Här föddes Jussis fader David och
här har Jussi Björling sjungit.

Söndag den 4/9 Klockan 09.30 i Strömshall:

Klockan 16 lördag den 3 september i
Strömshall
spelar Ströms charmiga Bruksorkester som
uppvärmning av publiken.

Sedan följer
ett program i ord och ton :
Trubaduren Jan Hammarlund, som
givit ut en bok om sopranen Hjördis
Schymberg, leder ett program om Hjördis och
spelar sånger med henne. Hon var den sopran som
sjöng mest med Jussi Björling och föddes på Alnön.

Operavännernas före detta ordförande Nils-Göran
Olve leder först ett samtal med artisterna om
deras karriärer.

Klockan 17 konsert i Strömshall
Sångare: tenoren Markus Pettersson,
Från Hälsingland. Mottagare av Jussi
Björlingsällskapets pris och Christina
Nilssonsällskapets stipendiat.

För att sova över i Strömsbruk, kontakta:
Kustleden tel 0650-74 00 30.
För att boka buffé och förköp av entré: ring
Stefan Olmårs tel 0651-26000!!!
Det är begränsat med platser och brukar bli
fullt.
Även den som funderar på att åka tåg till Jussifesten
ringer Stefan.

Tenoren Fabian Düberg 2019
års mottagare av Operahögskolans vänners
Pris och Anders Walls
Confidencenstipendium på 100.000kr.
Sopranen Sabina Bisholt, som sjungit huvudrollen
i La Bohème på Kgl Operan.

En DVD från konserten säljes senare för 150kr fritt i
er brevlåda. Stefan hör av sig och frågar om ni är
intresserade av denna DVD. Han svarar även på
övriga frågor.

Bengt Andersson och Amanda Elvin
Ackompanjerar på flygel.
Presentatör Stefan Olmårs.

Papper med anmälan för att bli medlem i
Jussi Björlingsällskapet finns framlagt.

Efter konserten kan den som anmäler sig till
Stefan Olmårs tel 0651-26000, äta Noëls erkänt
goda italienska buffé, även det i Strömshall.

Endast kontanter eller Swish. Vi tar inga
bankkort.
Välkommen!

Kvällen avslutas i Strömshall med ”Önskekonsert
med Jussi”. Vi lyssnar på
inspelningar med Jussi och berättar om honom.
CD-skivor med Jussi säljs. .

Stefan Olmårs, sekreterare i Jussi Björlingsällskapet
och ” gärningsman” för Jussifesten i Strömsbruk
Tel: 0651-26000 Mail: stefanholzpartner@telia.com
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