
Alegymna-
siets teater är 
knappt halv-
full när Bo-
huslän Big 
Band, under 
l e d n i n g 
av danske 
Jesper Riis, 
påbörjar sin 
konsert. Så 
har de också 
m ö r d a n -
de konkur-
rens denna 
kväll i form 
av EM-kval i 

fotboll (en match vi svenskar 
helst lägger bakom oss så här 
i efterhand) och ett sprudlan-
de vårväder som sveper över 
landet med full kraft. Med 
en hel drös plattor i bagaget, 
bland annat en där de tolkar 
Frank Zappa, och mängder 
av spelningar världen över, är 
den talrika orkestern ett av 
toppnamnen inom sitt gebit.

Det finns många bedrif-
ter och företeelser att impo-
neras av. Att klättra uppför 
Mount Everest för att man 
brinner av äventyrslusta, de-
dikera sitt liv till cancerforsk-
ning eller slå världsrekord på 
100 meter. Hit bör dock också 
räknas att pressa in Bohuslän 
Big Band på teaterscenen i Ale 
Gymnasium. Inte mindre än 
sexton musiker ska samsas om 

utrymmet och då räknar jag 
inte bandledare Riis och det 
skönsjungande yrvädret från 
Danmark, Cecilie Norby. 

Försiktig start
Inledningen är lågmäld, med 
fokus på kontrabas, jazziga 
t r u m m o r 
och piano, 
men tids 
nog viner 
trumpeter, 
tromboner 
och saxofo-
ner genom 
l u f t e n . 
Efter två nummer dyker hon 
så upp, Norby, och det är nu 
konserten tar fart på allvar. 
Damen på sätet framför mig 
gungar med så kraftigt att 
hela stolsraden vaggar i takt 
med bandets energiska fram-
trädande. När man hör dans-
kans uttrycksfulla röst förstår 
man varför. Det är en befriel-
se, i dessa tider av handplock-
ade artister och massproduce-

rade playback-spelningar, att 
höra en solist med sådan kraft 
och tonsäkerhet. 

Låtmaterialet är varierat, 
från covers som ”What Goes 
Up, Must Come Down” till 
hyllningsstycket till Brasilien, 
”Flores” och egenkompone-

rat mate-
rial, skri-
vet av Riis 
och Norby. 
De ge-
mensamma 
nämnarna 
konserten 
igenom är 

sväng och enorm musikalisk 
skicklighet. Flertalet med-
lemmar ur blåssektionen får 
tillfälle att demonstrera sin 
fingerfärdighet framme vid 
solomikrofonen och bifallet 
är lika stort varje gång. Det 
är inte utan att man undrar 
hur de kan hålla reda på all-
ting, då många av musikerna 
har flera instrument att brot-
tas med och skiftar plats titt 

som tätt. Sordiner till höger 
och vänster, frenetiskt blädd-
rande bland notblad och sax-
ofoner som byts under en och 
samma komposition. En sorts 
swingvariant av hela havet 
stormar där individuell glans 
paras med felfri samstämmig-
het.

Uppvisning
Sammantaget är denna upp-
visning i jazz, soul och big 
band-sväng en fröjd för de in-
bitna, men även de som, likt 
undertecknad, har sina musi-
kaliska rötter någon annan-
stans kan njuta av ett sällan 
skådat gung. Musikaliteten 
och energin hos både bandet 
och den skönt svala Cecilie 
Norby går inte att ta miste 
på, varför det är tråkigt att 
uppslutningen inte var bättre 
denna varma vårkväll. Det var 
de verkligen förtjänta av.
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Välkomna till 

Nol IK:s årliga 
påskfirande

Vi har lotteri, kaffe, fiskdamm, varmkorv.

Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN

Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER

Kl 22.00 AVSLUTAR VI

Stöd barn o ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!

Påskafton 7/4
på

Nolängens IP  
kl 19-22

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Underbara Älskade
En film om en ovanligt varm 

sommar, den första kärleken, en 
pappa och hans son, en bilolycka, en 

lanthandel och en gisten eka.
Med Mikael Nyqvist, Moa 

Gammel, Philip Zanden m fl.

Söndag 25/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

BLOOD DIAMOND
Med Leonardo DiCaprio, 

Jennifer Connely, 
Djimon Hoinsou, m fl.

Måndag 9/4 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

Vi återkommer i slutet av 
maj eller i början av juni 

med den nya filmen Pirates 
Of The Carribean 3.

Tack alla bioälskare för 
denna säsong, vi ses till 

hösten!

NÖDINGE. Kom igen nu Nödinge, det svänger ju!
Onsdagskvällens konsert med Bohuslän Big 

Band i Ale gymnasium bjöd, till skillnad på den 
hårt konkurrerande EM-kvalmatchen, på en stor 
portion underhållning och musik av bästa märke.

Det mest imponerande för dagen var nog ändå 
det faktum att den 16 man stora orkestern fick 
plats på scenen, där den dessutom fick samsas om 
utrymmet med bandledaren Jesper Riis och den 
danska skönsången personifierad av Cecilie Norby.

Välkomna!

PÅSK
I SBTK
Påskafton
Påskeld vid Forsvallen  

20.00
Serveringen öppen

Bohuslän Big Band var värda en större publik

Bohuslän Big Band bjöd på en sprakande konsert tillsammans med den danska skönsångaren 
Cecilie Norby i Ale gymnasium i onsdagskväll.

>>Musikaliteten och ener-
gin hos både bandet och 
den skönt svale Cecilie 
Norby går inte att ta 

miste på...<<

Svängig onsdagskväll i NödingeSvängig onsdagskväll i Nödinge

DA

GENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad
Vi önskar våra kunder en 

Glad Påsk

Restaurang
&Pizzeria

Öppet: Långfred 12-01 
Påskafton 12-19 Påskdag 12-22 

Annandag 12-21


