Höstmysik med Aurora
Innan vinterns intrång tänkte vi klämma emellan med lite
underbar höstmysik under Aurora Höstfestival. Vår vana
trogen kan vi igen presentera en hel rad (110 st)
internationella underbar musiker. Några återvändare men
de flesta helt nya så publiken kan fortsätta fylla på
fotoalbumen med nya ansikten och minnen

Välkommen hem Frans Helmerson!
En av Sveriges (och absolut Falköpings) mest älskade och
internationellt välkända musiker återvänder till Aurora.
Bördig från Falköping har Frans karriär burit honom runt på
alla världens stora scener i snart 50 år. En mycket
karismatisk och färgstark personlighet och konstnär som
varit en god vän och support till Auroraprojektets bygge
och utveckling redan från start. Vi är förstås extra glada att
kunna välkomna Frans tillbaka som både framträder som
solist och dirigerar Aurora Festival Strings

Konferenciär – Vassilis Bolonassos
Vassilis Bolonassos minns vi ju alla med värme från
Sveriges Radio P2 och ”Alltid på en söndag”. Vi är mycket
glada över att Vassilis kommer till festivalen och
presenterar alla konserterna på plats. Det finns så mycket
spännande och intressant att berätta om de olika
kompositörerna, artisterna, musikverken. Det kommer
Vassilis på sitt varma och personliga
sätt guida runt oss alla i.
Välkommen till Aurora Vassilis!

Wienercafé
Under Vårfestivalen 2013
introducerade vi en ”ny” scen och
en trevlig mötesplats för publik,
artister och andra. Den kallas numera
Blå Scenen och är på Folkets hus i
Vänersborg. Där finns både bar och
Brusk Zanganeh
caféservering och en scen där några mysiga
programpunkter kommer att presenteras. Här serveras
också i pauser och mellan konserter.
Wienercafé – En fin gammal tradition som vi vill väcka till
liv i på Blå scenen i Vänersborg.
Här varvas goda och eleganta bakelser med härlig äkta
Wienermusik från scenen.
Det är en liten egen genre där tex Kreisler och Strauss är
välkända kompositörer av lite ”lättsammare” musik till
kaffet.

Klippkort • Ger dig 30% rabatt
• Garanterar dig plats på festivalkonserterna
• Släpps alltid in först i konsertlokalen
• Klippkortet kostar 1100 kr (ord 1600kr)
• Kortet innehåller totalt 8 klipp
• Du kan maximalt använda 2 klipp/konsert
• Din plats är reserverad till 15 min innan konsertstart
• Kortet är opersonligt och kan användas fritt eller ges
bort som gåva
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Soppkonserter
Våra omåttligt populära Soppkonserter får varje år en allt större
publik. Dessa konserter startar kl. 12.15 och pågår i ca 60 min.
Från kl 11.30 serveras dagens soppa utan extra kostnad mot
uppvisad konsertbiljett.

Förköp utan extra serviceavgifter
Nu kan du tryggt, enkelt och billigt köpa dina festivalbiljetter
eller klippkort via Auroras hemsida.
Inga serviceavgifter tillkommer vid förköp. Via detta
bokningssystem finns dessutom all möjlig annan service som
tex betalning mot faktura, biljetter hemskickade med post,
presentkort etc.
Du kan också, på samma villkor, gå direkt till Folkets hus i både
Vänersborg och Trollhättan och skaffa biljetter i respektive
kassa.
Boka dina biljetter här:
• Folkets Hus Vänersborg 0521-57 57 57
• Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan 0520 - 42 25 00
• www.aurorachambermusic.com

Biljettkassa
Utanför respektive konsertlokal har vi en biljettkassa där vi
säljer eventuella osålda biljetter och Klippkort.
Biljettkassan öppnar 30-60 min innan varje konsert.
I biljettkassan kan man betala med kort eller kontanter. Alla
biljetter/Klippkort är onumrerade.
Insläpp i konsertlokalen sker 15-30 min innan konsertstart och
de som har Klippkort släpps in först

Avanesyan Trio

Vi hälsar både publik och artister varmt välkomna till
Aurora Höstfestival 2013
Ola Larsson – Festivalgeneral &
Per Nyström – Konstnärlig ledare

Vi ställer oss upp och applåderar följande partners, som gör denna festival möjlig!
Musikakademi
Vänersborg

Frans Helmerson
”svensk världscellist gästar festivalen”

