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BAZARJUL

Hantverk · Hällbak
Fiskdamm

Sång och Musik
Servering och Loppis

VÄLKOMNA!

Lördag 1 december kl 10-15 på Tvetgatan 9

För Dig som vill veta mer om waldorfpedagogik 
har vi en fin utställning!

55:-Tacobuffé med alla tillbehör + Pizza & Pasta

Måndag: Hemmalagade köttbullar med potatis, gräddsås & lingon

Tisdag: Stekt fl äsk med bönor eller löksås, kokt potatis

Onsdag: Ugnsbakad lax med skirat smör och kokt potatis, ärter

Torsdag: Ärtsoppa med pannkakor, sylt & grädde

Fredag: Hemmagjord hamburgare med klyftpotatis och dressing

Sallad, bröd, smör, dryck, kaffe & kaka ingår i dagens & buffén

– Alltid klassisk svensk husmanskost
Dagens

varje dag

frukostbuffé

alltid hos oss
Både varmt & kallt

Kaffe/läsk, smörgås & kaka
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Välkomna!Välkomna!
Mikaela med personal

Vi möts av en gemytlig scen-
kuliss, där Rikard Wolff själv 
tagit plats i en gungstol vid 
den högra delen av scenen. 
Ett tilltag han senare bekän-
ner att han stulit från Edith 
Piaf. Han berättar poetiskt 
om hur han för ett par år 
sedan blev pappa till en liten 
dotter innan han tar ton i Olle 
Adolphsons klassiska ”Trub-
bel”. Musikerna han har med 
sig är alla av yppersta klass, 
de skapar ett magiskt visgung 
som håller i sig föreställning-
en igenom. För det är här 
Wolff är som bäst, i målan-
de starka texter uppbackad av 
en rikt konstruerad ljudbild 
av akustisk gitarr, dragspel, 
piano och kontrabas.  

Stockholmare
Den gänglige stockholma-
ren går vidare med synnerli-
gen egna och pompöst vackra 
versioner av Ted Gärdestads 
”För kärlekens skull”, Abbas 
”The Winner Takes it All” 
på svenska och Håkan Hell-
ströms ”Nu kan du få mig så 
lätt”. I den senare blir vi varse 
Wolffs röststyrka, då han i 
låtens crescendo demonstre-
rar en kraftfull pondus som 
det är svårt att värja sig ifrån. 
Vi får även höra livfulla och 
teatraliska stycken av Lill 
Lindfors, chanson från fran-
ska Barbara och Lisa Ekdahls 
”Du var inte där för mig”, som 
får en helt ny aura av despe-
ration genom Rikard Wolffs 
dova stämma. 

Anekdoter
Sångerna, som trots allt står 
i fokus, blandas eminent upp 
med underhållande anekdo-
ter. Mycket är komiskt, men 
där finns även drag av tragik, 
som när vi får höra om Ri-
kards pappas död. Wolff be-

rättar om hur det var att 
sjunga för kungen, om när han 
gick i sömnen på Park Hotell 
i Göteborg inte en, utan 
två gånger och att han efter 
många om och men lyckats 
ta körkort. Han var dock inte 
lika nöjd med fotot på detta 
bevis, där han enligt egen 
utsago mest liknar massmör-
daren Charles Manson. Det 
är, åtminstone för mig, första 
gången jag kommer i kontakt 
med Wolffs subtila komiska 
talang, som återkommer med 
ojämna mellanrum under fö-
reställningen. Manson-kom-
mentaren drar ner en rejäl 
skrattåska, för att inte tala om 
när han berättar om ett möte 
med revyartisten Git Gay och 
kallt konstaterar att: ”Det är 
inte alla som får ha ett sådant 
efternamn!”

Professionell
På det hela taget är ”För kär-
lekens skull” en mycket pro-
fessionell uppsättning och 
Rikard Wolff är en domp-
tör av stora mått. Han an-
vänder stora och små gester, 
ibland på gränsen till det pre-
tentiösa för att i nästa ögon-
blick berätta jordnära histori-
er om sin uppväxt i Karlstad. 
Han är en stark berättare och 
en stor underhållare och trots 
att rösten inte håller Frank Si-
natra-klass har Rikard Wolff 
det där speciella unika som 
gör att man ändå blir förhäx-
ad av honom. 

Blandningen av väl sam-
manvävda poetiska stycken, 
berättelser och vackra visor 
gör detta till en riktig full-
träff i den mörka november-
kvällen. Jag tror att de flesta 
av de som gjorde mig sällskap 
håller med mig.

NIKLAS FORSBERG

Wolff – vilken upplevelse
NÖDINGE. Så där ja. Äntligen. Efter att ha slänt-
rat in något sent till Ale gymansium denna ruggiga 
onsdag fick jag, med andan i halsen, se att teater-
salongen i det närmaste var fullsatt. 

Nog för att sidosektionerna hade hål av tomma 
stolar, men huvuddelen var packad med förvän-
tansfullt tjatter. 

En förväntan som med råge skulle komma att 
infrias denna kväll i kärlekens tecken.

Rikard Wolffs föreställning ”För kärlekens skull” är en 
mycket professionell uppsättning och Rikard Wolff är en 
domptör av stora mått. Högsta betyg av lokaltidningens re-
censent.

Foto: Allan Karlsson

Rikard Wolff, kvällens stjärna i Ale gymnasium i onsdags-
kväll. Vilken show han bjöd på.       Foto: Allan Karlsson
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