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Katrineholms kyrka

Ett samarbete mellan 
Katrineholm Rotaryklubb 

och Svenska Kyrkan

Ett stort tack till årets sponsorer. 
Utan er hade detta inte varit möjligt.

Genom »Jazz för integration« har 

vi under de senaste fem åren 

bekostat en veckas idrottsläger för 

inte mindre än 110 Katrineholms-

ungdomar. 

 Överskottet från denna konsert 

går till ytterligare 30 stipendiater, 

hälften invandrarbarn, på Stadium 

Sports Camp i Norrköping. 

 För oss i Katrineholm Rotary-

klubb är integration viktig. Tack 

för att du genom att stödja vår 

konsert hjälper oss i detta 

arbete. 

 För dessa ungdomar är det ett 

minne för livet. 

Ett samarbete mellan 
Katrineholm Rotaryklubb 

och Svenska Kyrkan

Biljettpris: 170 kr (130 kr med KK Plus)

Biljetter finns hos Akademibokhandeln, 
Annas gröna rum, Bela Herr- och Dammode samt

Interflora Fresh från den 18 februari 2016.

Katrineholms Rotaryklubb bildades 1935 och är idag en livaktig klubb
med nästan 100 medlemmar. Varje år delar vi ut stipendier för integration, 

språkstudier, hantverkskunnande och entreprenörskap.

Hotel Statt, Storgatan 20,  641 45 Katrineholm
katrineholm@rotary.se

Storbandsjazz med spelglädje på topp.

Bara
Damer
& CoGITARR: JANNE SCHAFFER

KEYBOARD: PETER LJUNG   SÅNG: JOHAN BODING

en kavalkad av låtar till minne av 
Björn J:son Lind och Ted Gärdestad 
och till hyllning av ABBA.
samt en hel del eget.

Intäkterna går oavkortat till deltagaravgifter för att ge ungdomar 
från Katrineholm möjlighet att delta på Stadium Sports Camp i sommar

Biljettpris 170:-    Med KK pluskort 150:-
Biljettförsäljning:  Katrineholms Kuriren,  Annas Gröna Rum,  Akademibokhandeln

SAMARBETSPARTNERS:

Katrineholms Rotaryklubb
och Svenska kyrkan i
Katrineholm presenterar:

Katrineholms Kyrka 30 mars kl 17.00
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Årets jazzorkester:

Bara damer & Co
Jazzorkestrar domineras vanligen av manliga musikanter, men 1993 
tog några kvinnliga entusiaster med bakgrund i Uppsalas och Stock-
holms studentorkestervärld initiativ till att starta ett band som enbart 
bestod av kvinnor. Succéorkestern Bara Damer var född och genom-
förde sin första spelning på Studentorkesterfestivalen i Uppsala 1994.
 Under de dryga två decennier som gått har bandet utvecklats både 
musikaliskt och scenmässigt. Glitter och glamour kombineras med 
svängig storbandsjazz, framförallt från swingeran i form av dansvänlig 
musik av legender såsom Fletcher Hendersson, Benny Goodman, 
Count Basie, Duke Ellington. 
 Sedan 2006 består kompsektionen av ett gäng herrar, blåssektio-
nen består av damer och namnet har ändrats till Bara Damer & Co. 
Bara Damer & Co består idag av 17 personer, bland annat flera civil-

Stadium Sports Camp
är något alldeles extra

En vecka på Stadium Sports Camp är något alldeles spe-
ciellt. Det är Sveriges största sport- och upplevelseläger, 
men en Campvecka handlar om så mycket mer än bara 
sport. Det är också upplevelser, gemenskap, polare – nya 
som gamla, utmanande och spännande aktiviteter, skratt, 
idrottsprofiler och mycket mer.
 Läs mer på stadiumsportscamp.se

Jazz för integration
Det är nu för sjätte året i rad som vi inom Katrineholm 
Rotary arrangerar en jazzkonsert i Katrineholms kyrka. 
 De fem tidigare kyrkokonserterna har gett 110 Katri-
neholmsungdomar mellan 11-14 år en fantastisk vecka 
med allt betalt på Sveriges största idrottsläger, Stadium 
Sports Camp i Norrköping. Och i år blir det ytterligare 30 
ungdomar. 
 Katrineholm Rotaryklubb, delar på detta sätt ut dessa 
stipendier till ambitiösa ungdomar, som kanske annars inte 
kommer ut i sådan gemenskap. »Jazz för integration« har 
med årets konsert inräknad bekostat läger för sammanlagt 
350.000 kr, tack vare trogen publik och trogna sponsorer.
 Erfarenheterna från tidigare år är att detta integrations-
arbete, tillsammans förstås med Katrinholmslärarnas 
fantastiska arbete, har verkat mycket positivt. Barn som var 
med första året med ringa språkkunskaper i svenska
har nu kommit in i vårt samhälle. Det finns flera goda 
exempel på detta. 
 På bilden ovan syns våra stipendiater lasta av sina pack-
ningar ur bussen framme i Norrköping.

ingenjörer, några civilekonomer, en handelsattaché, en chefredaktör, 
en informationschef och en sjukgymnast.
 Eftersom det finns duktiga sångerskor i bandet så finns det också 
många sånglåtar på repertoaren.
 Under 2015 genomförde Bara Damer & Co flera dansspelningar 
på bland annat Spånga-Folkan (i Stockholm), Nalen och på privata 
tillställningar. Dessutom gjordes en framgångsrik konsert i samarbete 
med sångaren Claes Jansson med tema Povel Ramel.
 Senast spelade bandet i januari i år på Nalen då Rotary Västerled i 
Stockholm arrangerade en jazzkväll till förmån för integrationspro-
jektet Lugna Gatan i Husby. Därför passar det särskilt bra att Bara 
Damer & Co kommer till oss här i Katrineholm och bidrar till vårt 
integrationsprojekt och dessutom förgyller Katrineholms kyrka med  
svängande jazziga toner. Vi är också tacksamma och mycket glada över 
samarbetet med Svenska Kyrkan och kyrkoherde Eva Karlsson.
 Läs mer påbaradamerco.com där du också kan lyssna på några av 
deras paradnummer.


