
  

Tre av Sveriges främsta dragspelare möts på 
Kungsbacka Teater! 
 
Söndagen den 5:e Oktober kl 18 blir det stor konsert i Kungsbacka. Då uppträder tre 
av de stora namnen i "Dragspels-Sverige", samtliga har blivit framröstade till "Årets 
Dragspelare" i Sverige av medlemmarna i Sveriges Dragspelares Riksförbund. 
Konserten arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan.  
 
Bengan Janson, Sveriges förmodligen populäraste och välbekante dragspelare 
idag! Hans stora genombrott kom under de år han medverkade i Östen me´ Resten. 
Sedan dess har han setts i många olika konstellationer med ett flertal storartister men 
framför allt tillsammans med Kalle Moraeus. Bengan blev "Årets Dragspelare" i 
Sverige 1995.  
Lars Karlsson, Sveriges mest framstående durspelare, meriter som Nordisk 
Mästare! Inte bara musiker utan har med sina kompositioner tagit durspelet som 
instrument till helt andra nivåer i Norden. Fick även utmärkelse för sitt komponerande 
när han mottog SKAP-stipendiet 2001 (tillsammans med kompositörer som Björn 
Ulvaeus, Meja, Eagle-Eye Cherry m fl). Lars blev "Årets Dragspelare" i Sverige 2001. 
Pierre Eriksson, en multimusiker som spelat med mängder av artister i alla 
sammanhang! Började med dragspel redan som 3-åring och vann juniorklassen i 
Dragspels-SM 3 år på raken (då han var 10, 11 & 12 år). Syns ofta som 
kapellmästare med Owe Thörnqvist. Har många utmärkelser på sin meritlista. Pierre 
blev "Årets Dragspelare" i Sverige 1996.  
 
Övriga medmusikanter på scen är gitarristen Thomas Andersson (medlem i Lars 
Karlsson Band) och trummisen Peter Milefors (spelar bl a med Björn Skifs). 
  
Om ni önskar gå på denna konsert så beställ gärna biljetter snarast, Nya 
Kungsbacka Teater tar in 500 personer och det har redan sålts över 400 biljetter till 
detta evenemang.  
På bifogad reklambild finner ni telefonnummer för mera info eller så kan ni givetvis gå 
in på www.ticnet.se och beställa biljetter.  
  
med vänliga hälsningar 
Sven Karlsson 
Karlssons Musik AB 
Äskebacka 
SE-439 72  Fjärås 
Sweden 
+46 (0)300 545119 
info@karlssonsmusik.se 
www.karlssonsmusik.se 
  
P.S. Om ni ej kan se bildfilen nedan med ytterligare information om konserten så kan 
ni även gå in på www.karlssonsmusik.se och klicka på knappen Evenemang, där kan 
ni även se denna annons om konserten.  
  
  
 


