
NÖDINGE. Onsdagskväl-
len på Alegymnasiets 
teaterscen var sanner-
ligen en uppvisning. En 
kavalkad av inspirerat 
musicerande och vibre-
rande skönsång.

Surtebon Karolina 
Vucidolac intog scenen 
ackompanjerad av Bra-
silianska Nosso Trio, 
sammantaget en kvar-
tett med mängder av 
rutin och musikaliskt 
kunnande. 

Till minuskontot 
måste dock räknas 
den snudd på pinsamt 
lilla skara som trotsat 
regnet och masat sig 
till Nödinge denna kväll.

Innan Vucidolac ens kommer 
in på scen bjuds vi på ett jaz-
zigt fyrverkeri av Nosso Trio. 
Nelson Faria hanterar sin 
vackra gitarr med enaståen-
de skicklighet och det är inte 
utan att man undrar hur män-
niskan överhuvudtaget hinner 
med att spela de ettriga sling-
or och melodier som oftast 
är närvarande i den själfulla 
ljudbilden de bjuder på. Lika 
starkt intryck lämnar basis-
ten Ney Conceicão, vars 

dova, flyhänta rytmer inte lär 
överträffas av många i värl-
den. Frågan är dock om inte 
min personliga favorit ändå 
är Kiko Freitas, som slår, 
bankar och smeker sina trum-
mor på ett sätt jag aldrig tidi-
gare skådat. Virvlande solon 
på gränsen till vad som är tek-
niskt möjligt. Trions fantastis-
ka ljudsnickeri visas upp väl 
genom flertalet instrumenta-
la stycken, men även under de 
senare låtar då Karolina Vuci-
dolac greppar mikrofonen.

Efter 
den om-
tumlan-
de inled-
ningen 
kommer 
Vuci-
dolac 
in, med 
glittran-
de jacka och stort självför-
troende, och berättar hur 
mycket hon uppskattar att få 
spela för sina ”grannar” igen. 
Surtetjejen har en varm, inle-
velsefull röst och ett impone-
rande sångtempo. Vi bjuds på 
gungig bossa, ettrig jazz och 
lågmälda ballader, en välba-
lanserad kompott av det fi-
naste man kan erbjudas inom 
genren. 

Just kontrasten mellan ve-
modet i många av de mesta-
dels portugisiska texterna och 
lekfullheten i melodier och 
framförande bidrar till en ut-
omordentligt häftig upplevel-
se. Efter första setet utbrister 
någon i publikskaran plöts-
ligt: - Vilken trio! Det är bara 
att instämma.

Egna texter
Andra set är lugnare, med 
bland annat den finstämda 
”One with the Spirit”, en mer 

klassisk 
ballad 
skriven av 
Vucido-
lac själv. 
Faktum är 
att de flesta 
av låtar-
na under 
konserten 

är skrivna antingen av Karo-
lina eller av gitarrist Nelson 
Faria. De båda framför också 
en sång de skrivit tillsammans 
i Brasilien, kort och gott kallad 
”Rio”. Faria får även en egen 
stund i rampljuset där han ser-
verar oss en naken version of 
”The Black Orpheus”. 

Som nämnts tidigare måste 
man hursomhelst konstate-
ra att detta kraftfulla frosse-

ri i musikalisk kvalité borde 
ha setts av betydligt fler åskå-
dare. Man får verkligen inte 
många tillfällen att se något 
sådant här live. 

Världsartister
Personligen tror jag att mer 
skulle kunna göras för att få ut 

information om evenemang-
et och att pressa hårdare på 
att det rör sig om världsartis-
ter. Jag är fullständigt överty-
gad om att Ale Gymnasium 
hade varit packat till brist-
ningsgränsen om gemene 
man hade varit medveten om 
denna konsert. Det är nästin-

till skrämmande att inte fler 
var på plats för att avnjuta det 
bästa som finns att höra inom 
Brasiliansk jazz denna kväll. 
Nästa gång vill åtminstone 
inte jag se en plats ledig.
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STURES
SPISAR AB

NIBE kan nu erbjuda ett 
uppdaterat och komplett 
sortiment av pannor för 
ved och pellets.
 Miljövänliga pannor 
som är effektivare än 
någonsin – NIBE Vedex 
3300 har t ex hela 90% 
verkningsgrad.*

Effektivare biobränslepannor.

Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

TORSDAG 27/9 13.00-20.00 FREDAG 28/9 13.00.17.00
Välkomna in och fynda bland våra varma erbjudanden!

Konsumentverket, Energi-
myndigheten och våra kunder.

De har testat våra pumpar.
De är nöjda. 

� Mest och varmast vatten

� Störst ekonomisk besparing

� 99 % nöjda kunder

Beställ Stora Värmepumpsboken 
kostnadsfritt på www.thermia.se

Contura-
kampanj

pågår

33000:-000:-
rabattrabatt 
på alla 

Contura-
spisar

Jötul-
kampanj

pågår

2000:-2000:-
rabattrabatt 

på
utvalda

modeller

Spiskassett 520 P
Keddys spiskassetter är Sveriges mest sålda. Med 520 P förvandlar 
du din befintliga spis till en effektiv och säker värmekälla. Tillverkad 
i kraftigt gjutjärn med tio års garanti (gäller ej glaset).

• Verkningsgrad på ca 70 % 

• Effekt på upp till 12 kW 

• 10 års garanti (ej glaset) 

• Passar de flesta öppna spisar

Rek. pris: 11 990 kr

1.200:-
i rabatt

NU

1.200:-
i rabatt

NU

Musikalisk briljans från s från 
Brasilien och SurteBrasilien och Surte

Surtebon Karolina Vucidolac intog scenen ackompanjerad av Brasilianska Nosso Trio. Det blev 
en mästerlig uppvisning från början till slut, men var fanns musikälskarna?

>> Vi bjuds på gungig bossa, 
ettrig jazz och lågmälda bal-
lader, en välbalanserad kom-
pott av det finaste man kan 

erbjudas inom genren. <<


