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Fenomen. Magdalena Zander 
satte ordentlig fart på kon-
serten, då hon efter halva 
tiden bjöd publiken på "I'm 
gonna walk dem golden 
stairs". Det var fenome-
nalt bra. Blue'n joy förfogar 
numera över en hel skock ut-
märkta solister.

Glen D Hardin och arrangören, Tyrone Hansson. Ett tårfyllt 
möte för Ales stora Elvisfantast. Bilden publiceras för att 
Tyrone ska kunna klippa ur den och klistra in den i sina me-
moarer. Närmare sin konung än så här lär han inte komma 
om han nu inte åker till Memphis och gräver upp graven. Det 
skulle han nog kunna göra vid närmare eftertanke...

Glen D Hardin är pianist, säkert en utmärkt sådan, men hade 
det inte varit för Elvis Presleys framgångar hade han aldrig 
kommit till Ale gymnasium.

Fantom på Elvis. Krister Henriksson bjöd på solonummer som fick kvällens mer namnkunniga 
artister att svaja till. Framförandet av See see rider, One night with you och Burning love i ett 
eldigt rockmedley var superbt.

Tårögt möte med Elvisvän
Men konserten blev en bra uppvärmniing inför sommarens Elvispark
NÖDINGE. Det blev en 
fenomenal Elviskonsert 
med den forne rock-
kungens egen pianist, 
Glen D Hardin på scen.

Publiken njöt av varje 
andetag under den 
musikhistoriska höjd-
punkten i Ale gymna-
sium.

För arrangören, Elvis-
fantasten, Tyrone Hans-
son, blev det nästan för 
mycket.
Vid flera tillfällen petade han 
sig i ögonen. En inte alltför vild 
gissning är att det var tårar som 
rullade nedför Tyrones kind.

– Det var stort, större än jag 
anat. Vilken kväll det blev. Jag 
har aldrig upplevt en så käns-
losam konsert tidigare, säger 
Tyrone Hansson.

Han intygade också att 
det var fler som delade hans 
starka känslor. En av dem var 
kören, Blue'n joys solist, Kris-
ter Henriksson. Med darr på 
stämman pekade han på Glen 
D Hardin och konstaterade att 
han faktiskt var i Nödinge.

Till konserten. Tyrone 
Hansson satte publiken i god 
stämning genom att bjuda på 

lite Elvisinspirerad underhåll-
ning där höftrullningen sent 
ska glömmas eller ja....

Storheter får ursäkta
Sedan tog Blue'n joy över takt-
pinnen och släppte den aldrig. 
Storheter som Peter Jezew-
ski, tidigare frontfigur i The 
Boppers och Elvis egen pianist 
Glen D Hardin får ursäkta. Det 
här var Blue'n joys stora afton. 
Det går omöjligt att glömma 
rockmedleyn med See see rider, 
One night with you och Burning 
love med Krister Henriksson i 
högform, inte heller Viva Las 
Vegas och än mindre How great 
thou art som snart är bättre än 
originalet.

Att Krister besitter Elvis-
kunskaper är ingen nyhet fast 
numera gör övriga solister i 
Blue'n joy ett minst lika bra 
intryck. Stefan Jigfelt bjöd på 
en av körens nya alster, Put your 
hand in the hand. Lars Kalldén 
gjorde I got a feeling in my body 
på ett mästerligt sätt.

En av kvällens stora höjda-
re satte fart på konserten när 
det som bäst behövdes. Kon-
stigt nog var det efter Jezewskis 
och Glen D Hardins gemen-
samma framträdande. Mag-

dalena Zanders medryckan-
de version av I'm gonna walk 
dem golden stairs gav ny energi 
åt hela konserten. Jisses, vad 
det svängde!

– Kören fick enormt med 
beröm av samtliga inblanda-
de. För att inte tala om komp-
bandet Gospel.comp. Glen D 
Hardin var så imponerad att 
han släppte en av sina låtar till 
Dhan Hector i bandet. Det 
vet jag att Dhan blev mycket 
berörd av, berättar Tyrone.

Enligt hörsägen har Glen 
D Hardin avstått från mindre 
uppträdanden då den musika-
liska nivån inte har levt upp till 
hans krav. Det var aldrig aktu-
ellt i söndags. Han log brett 
och bjöd till sist på något han 
aldrig gjort tidigare; ett eget 
solonummer.

– Jag är egentligen bara en 
bakgrundsfigur, men jag får väl 
improvisera.

Det gjorde han och det lär i 
alla fall aldrig Tyrone Hansson 
glömma. Själv ser jag fram mot 
augusti, då kommer Blue'n joy 
återigen att bjuda på Elvisgos-
pel av fenomenal karaktär i Fu-
rulundsparken.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Visst var han bra. Peter Je-
zewski, tidigare frontfigur i 
The Boppers, men i konkur-
rens med Blue'n joy valde 
publiken att prata om kören 
efter konserten.


