
Musikunderhållning 
Fredagar 

13:30-14:30 

Åsikten 

TRÄFFPUNKT SIMONSLAND
Telefon 033-35 51 10
E-post traffpunktsimonsland@boras.se 
Viskastrandsgatan 5
506 30 Borås
Webbplats boras.se/traffpunktsimonsland

Öppettider
Måndag: 
Tisdag:  8.00-18.00 
Onsdag:  8.00-18.00 
Torsdag: 

Fredag:   8.00-15.00
 8.00-18.00 

Lördag:   9.00-12.00

 8.00-18.00 



7 feb - Kurt Johansson
Vi välkomnar nykomlingen Kurt till oss. 
Han är trubaduren som spelar goa låtar.

14 feb - Refräng & CO
Nu är Refräng & Co tillbaka igen med musiken Du 
minns. Härliga gamla schlagers, rock and roll och 
evergreens kommer att framföras och blandas 
med mycket humor.

21 feb - Staffan Lenberg & Lena Rif
Denna sångduo spelar allt från vaggvisor till poplåtar. De 
har influenser från b.la Ted 
Gärdestad och Beatles. Sväng utlovas!

28 feb - Ehrling Lundberg ELVIS
Vår allas Elvis är tillbaka och bjuder i vanlig ordning på hög 
underhållningsfaktor.

6 mars - Fredrik Sjöberg
”Dåtidens slagdängor och lite gammaldans". Fredrik 
sjunger schlagerlåtar och visor till eget dragspelskomp.

13 mars - Thomas Klasson
Vi bjuds på Taube och Elvis, och visor från andra kända 
trubadurer. Det blir också någon välkänd andlig sång.



20 mars - SGT. PEPPER AFFINITY
Rolf, Måns och Helge spelar Beatles musik akustiskt 
och sjunger trestämmigt.

27 mars - Mikael Brorsson
En musikalisk resa i tid o rum. Musik från olika länder 
b.la Spansk Passodoble, Argentisk tango, Norsk 
folkmelodi och Fransk musettevals.

3 april - Jimmy P
Här bjuds vi på en blandad repertoar med skratt, glädje 
och visor. Dragspel och sång är två givna inslag.

17 april - Nino Ferras
Nino Ferraz gör sitt beprövade "Vindens Ljud-
framträdande" på panflöjt och eget ackompanjemang 
av flera andra akustiska instrument
 

24 april - Henry Augustsson
På allmän begäran kommer nu mannen, myten, Henry 
tillbaka! Han blandar visor, västgötska historier och 
anekdoter från sitt liv. 

08 maj - TOJO
TOJO bjuder på en svängig stund i vårtid.



15 maj - Marie Arthuren och Göran Åhlfeldt
7-härads okrönta allsångsdrottning är tillbaka! 
Här avslutar Marie och Göran vårens 
musikunderhållning och utlovar såväl allsång som en 
härlig stämning!

Har ni inte möjlighet att komma på vår musikunderhållning kan 
ni alltid se den direkt eller i efterhand via vår 
Facebooksida:https://www.facebook.com/traffpunktsimonsland




