
 

Musikaliskt Fyrverkeri 
”På möjliga och omöjliga instrument” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Familjen Hellgren 
Kommer från Värmland och består av musikerna/musiklärarna Lars och Louise Hellgren och deras barn. Lars, 
Louise, Mirjam, Sara och Hanna bor numera i Örebro och Samuel bor i Sollentuna. 
 
 
 

 

 
 

”En musikalisk upplevelse 
långt utöver det vanliga” 
”De ca.270 åhörarna 
tackade också välförtjänt 
familjen med stående 
ovationer” 
Matz Nilsson - Nya Lidköpings-
tidningen 

 

 

”En hisnande musikalisk 
resa som får publiken att 
häpna: ett glatt humör, 
stämning, allvar, spex och 
finstämd klassisk musik, 
där det kristna budskapet 
alltid finns med.” 
Rolf Johnsson–Hemmets vän 

 

Under de senaste 20 åren har 
Familjen Hellgren gett ca 800 
konserter i olika kyrkor. 

Familjen Hellgren 
spelade in sin första 
CD-skiva år 2000.  

 

År 2008 deltog Familjen 
Hellgren i ”Talang” där de 
kom till semifinal. 

Barnbarnen deltar numera 
på en del av Familjen 
Hellgrens konserter. 



Klassisk musik 
”De är sex skickliga musiker med genuint klassiska 
utbildningar på många instrument” 
Lars Palmborg – Expressen  
 

Mirjam Hellgren  
Violin, slagverk och sång 
 
Samuel Hellgren  
Trumpet, Cello och sång 
 
Sara Hellgren  
Tvärflöjt, viola, fagott och sång 
 
Hanna Hellgren  
Oboe, violin, slagverk och sång 
 
Louise Hellgren  
Piano, tvärflöjt och sång 
 
Lars Hellgren  
Tuba och sång 
 

 
 

På möjliga och omöjliga och omöjliga instrument 

 

 

Det som kännetecknar familjens program är den höga nivå på den klassiska musiken som samtidigt blandas med 
humoristiska inslag av ”instrument” som man kanske inte trodde att det var möjligt att spela på.  
 
 

Konsertprogram att välja bland: 
• Musikaliskt Fyrverkeri ”på möjliga och omöjliga instrument”  

(Klassisk musik, sång och musikaliska överraskningar) 

• Nils Frykmans liv och sånger  
(Vi berättar om psalmförfattaren Nils Frykmans liv och sjunger hans sånger, församlingen får också vara med i 
flera sånger som allsång) 

 

 

Kontakt 

Mobil: 076-226 70 00 (Louise Hellgren) 

Mobil:070-4859430 (Lars Hellgren) 
E-post: info@familjenhellgren.se 

 

Arvode: enligt överenskommelse. Innehar F-skattsedel 
  

För mera information gå in på: www.familjenhellgren.se 

” Familjen Hellgren kan spela 
37 olika instrument, de kan 
till och med få ljuv musik ur 
en duschslang” 

Hanna Jakobsson – Aftonbladet 

 


