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Kulturåret 2008. 
Tack vare samarbetspartners och medarrangörer blev 2008,  både i

kvalitet och spännvidd,  ett rikt kulturår. 
Tack, för mentalt och ekonomiskt stöd. Estrad Norr, Länskulturen, 
Länsteatern, Krokoms kommun, Birka folkhögskola, Kälomskören, 

Bildningsförbundet Mittnorrland, Sensus Studieförbund.

Och varmt tack till vår publik .

Januari

28 Du döljer något sa abborren till metmasken.  Så hette 

Friteaterns föreställning kring auktionen av Elsas dödsbo. 
Mystik med komiska situationer. Tyvärr blev föreställningen inte 
så välbesökt som man skulle önska. Friteatern är absolut värd 
fullsatta salonger.  Och teater måste vi få ta del av,  även i våra små byar.

31 Musik och sång med Roland Lundgren och Anders Silverdahl.  Nya o gamla 

läsarsånger, till glädje för alla besökande.  Ingegerd och Sören Ekerbo 
var värdpar och fikafixare.

Februari
16 Håkan Toréns firmafest ordnades på bygdegården med god mat,

underhållning, dans. Många tack till Håkan som väljer att fixa festen

i Kälom!

Mars

31 Historien om en Grävling. Länsteaterns, tänkvärda och generations-

överskridande familjedrama.  Om Barbro som skall flytta till äldreboendet och 
får hjälp av barn, barnbarn och svärdotter. Många familjehemligheter uppdagades! 
 Suckar, skratt och mycket att fundera på efteråt. Teater när den är som bäst!  
Måtte vi få ha kvar vår länsteater så vi kan ha mer teater på vår fina bygdegård.

April

12 Mynta. Välsignad vare Estrad Norr som gav oss årets häftigaste konsert. Sent 

            skall vi glömma Santiago Jimenez som spelade violin så spelmännen i publiken
Olle o Robin bleknade,  Dallas Smith på indisk flöjt, klarinett och sopransax och 
Fazal Qureshi  på tabla o kanjira, instrument som aldrig setts i Kälom tidigare, 
Sebastian Printz-Warner på slagverk, Max Åhman gitarr och så mannen bakom dessa
fantastiska musiker Christian Paulin bas.  
 Konserten i Kälom var den sista på en  veckas turné, så det blev avskedsmiddag med
indisk kyckling bl a. Kvällen blev ett starkt kulturellt möte och en minnesvärd kväll
för både publik och för oss som jobbade!

Maj

17 Körverkstad  med Kälomskören och musiker.  Ingrid Jakobsson drillade oss

inför konserten den 31 maj. Kälomssångarna gladdes åt stödet av körvänner från 
andra byar.

31 Tribut till Emil i Ol'Pers.  Kören, Offerdals spelmanslag med Emil 
Olofsson, Olle Simonsson och andra härliga  spelmän -och kvinnor och ”ledarinnan” 
Ingrid Jacobsson. Det blev en härlig kväll, stor publik och en mysig efterfest för alla
medverkande.



Juni/juli

30 – 6 Oknytt. Utställningen med sommarcafé visades under en vecka.  Ett antal 

Kälomsbor skötte om kaféet som blev välbesökt.  Allt från sju sorters kakor, lyxiga 
smörgåsar, pajer mm.  Ann-Charlotte Eriksson och Stig Nilssons utställning är väl 
värd att ta del av vid mer än ett ett tillfälle.

Augusti Surströmmingsfest. Kälomsborna fyllde Bygdegården när  

30 surströmmingsfesten  återuppstod efter några års vilande.  Härliga dofter, färsk 
potatis. En bra början på hösten. 

Oktober Vardagsglitter med Bröderna Brothers.  Höstmiddag , show och två

11 personer firade sina 60 år den här kvällen.  Det blev glatt, gott och gemytligt enligt 
publiken! Så vill vi att kulturkvällarna skall vara !

            Mollstänk. Skivsläpp av Olle Simonssons och Anna Brandts skiva.  Offerdals 
31 spelmanslag- detta härliga gäng,  mingel, mat, kaffe, dryck, musik och sång från nya 

skivan av Olle och Anna.  Det varmaste tack från Käloms byalag att vi fick fixa     
kvällen!

November Musikkafé. En kul blandning av äldre  och yngre gentlemän. Sångarbröderna
16 med visor för festliga tillfällen under ledning av Hans Erik Dahlgren  samt en 

Jazztrio från Birka med Marcus Ernehed, Magnus Vikberg och Fredrik Eriksson . 

December  Adventsmys och konsert med TRE.  Jenny Michanek sång, Katarina Åhlén cello 
7 och sång, Anna Lundström piano och sång.  En blandning av julmusik, opera, pop 

mm. Proffskvinnor i både sång, musik, berättande och mycket sociala.  Vi var ca 25 i 
publiken, men en publik som njöt och och gav tydlig uppskattning av 
eftermiddagskonserten . Vi har lärt oss att det inte alltid är mängden av publik som 
gör en lyckosam kulturkväll utan glädjen att möta kvalitets – och breddkultur.

29 I själ och hjärta. Mild musik på en måndag. Tack vare Jämtlands 

Kammarmusikförening fick vi en konsert med tre strålande Jämtlands-
musiker. Maria Sjöstedt Björs piano, Roy Okutani trumpet och Eva Sparf sång.
En ”mild” konsert med väl vald musik av moderna kompositörer och ett 
bra avslut på året 2008 och en bra början att möta 2009. 

Tack till - Boel Wikén  engagerad Käloms”fan” och ”köksstöd”  
- Ann-Charlotte Eriksson som hjälper oss med affischer
- kommunens vaktmästeri , Göran och Tage   
- Mats Hurtig för ekonomiskt stöd och intressanta, nyttiga kvällar för
  kulturarrangörer och där några från byalaget har deltagit.

Kälom 090301
eu Eivor Comén


