
STARRKÄRR. Inte en 
plats fanns att upp-
bringa i Starrkärrs 
kyrka i söndags kväll.

Py Bäckmans drag-
ningskraft är fortfa-
rande väldigt stor.

Tillsammans med 
pianisten Rune Broberg 
och kören gospel.kom 
bjöd hon publiken på en 
vacker konsert under 
rubriken ”Sånger från 
jorden till himmelen”.

Py Bäckman och Rune Bro-
berg började att ge kyrkokon-
serter förra året. Responsen 
blev enorm varför de bestäm-
de sig för att 
fortsätta på 
den inslag-
na vägen. I 
söndags var 
det alebor-
nas tur att få 
ta del av Py 
Bäckmans 
kra f t fu l l a 
stämma när 
hon under 
en och en 
halv timma trollband publi-
ken i den för dagen fullsatta 
kyrklokalen.

– Faktum är att jag börja-
de min karriär i kyrkan, jag 
sjöng solo och ingick även i 

kyrkokören. När jag blev lite 
äldre var det rockmusiken 
som tog överhanden. Nu är 
jag tillbaka i kyrkan och man 
skulle kunna säga att cirkeln 
är sluten, säger Py Bäckman.

Py Bäckman har tagit upp 
ett 40 år gammalt samarbe-
te med Rune Broberg. Till-
sammans åker de nu runt och 
framträder i landets kyrkor. 
Repertoaren består till störs-
ta delen av egen musik, en 
hel del nyskrivna sånger med 
andlig prägel, men också en 
och annan melodi från svunna 
tider.

– 2004 var jag med och 
skrev nya psalmer, ett tillägg 
till svenska Psalmboken på 
uppdrag av Svenska Kyrkan 

och förlaget 
Verbum, 
berättar Py 
Bäckman.

Det är 
variationen 
av låtar som 
ger konser-
ten sin tjus-
ning. Py 
har förmå-
gan att be-

härska olika stilar, allt från 
schlager och rock till fin-
stämda psalmer. Lika pro-
fessionellt uppträdde gospel.
kom, som under Åsa Gun-
nerviks ledning framförde 
några av de låtar som Py Bäck-

man varit med och skapat. En 
av kvällens längsta applåder 
fick kören för sin tolkning av 
”Gabriellas sång”. Slutsång-
en ”Stad i ljus” var också ett 
nummer av bästa sort.

– Py, Rune och vår fantas-
tiska kör har värmt våra hjär-
tan och själar, konstaterade 
kyrkoherde Björn Nilsson 
när sången klingat ut.

Ytterligare två musikguds-
tjänster är inplanerade i Starr-
kärr kyrka de närmaste sön-
dagarna.
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VI FYLLER 125 ÅR!
Välkommen att fi ra med oss den 26, 27 april.

Lördag kl. 11.00 – 13.00 bjuder vi på tårta och kaffe/saft utanför
Biblioteket i Surte. Musikkåren spelar.

Lördag kl. 19.00 GOSPELKVÄLL i Missionskyrkan. 
Gospelkören ”Instrument of Praise” från Jönköping sjunger. 

Servering.

Söndag kl. 11.00 FESTGUDSTJÄNST i Missionskyrkan. 
Göran Andreasson, kören, SMU-grupper m.fl . Servering.

SURTE MISSIONSFÖRSAMLING

Konsert som nådde himmelska höjder
– Py Bäckman frälste publiken 
i Starrkärrs kyrka

Gospel.kom framförde låtmaterial signerat Py Bäckman.

PY BÄCKMAN
På Bäckman, Py Marie Elisabet Ulrika 
Bäclman Wennborn, född 5 juli 1948 
i Stockholm, uppvuxen i Iggesund, 
numera bosatt på Värmdö. Låtskri-
vare och sångerska inom såväl pop/
rock och schlager som musikaler 
och film.
På Bäckman har spelat och turnerat 
sedan 1973, då med tjejgruppen NQB. 
Under senare delen av 1970- och 80-
talet samarbetade hon med dåva-
rande sambon Dan Hylander. Paret 
delade på kompbandet Raj Montana 
Band med vilka hon fick ett genom-
brott genom skivan "Sista föreställ-
ningen". Efter splittringen 1988 fort-
satte hon som soloartist. I solokar-
riären har hon bland annat arbe-
tat med producenter som Clarence 

Öfwerman (tidigare medlem i Raj 
Montana Band, senare bland annat 
Roxette samt Mats Weste och Micke 
Wennborn).
Förutom solokarriären har Py 
även varit verksam som låtskri-
vare och har som sådan samarbe-
tat med ett flertal artister. Hon skrev 
"Stad i ljus" som Tommy Körberg 
vann svenska Melodifestivalen 1988 
med, och som sedan 2006 även är 
en psalm. 1993 började samarbetet 
med Mats Wester där gruppen Nord-
man skapades, och Py var med från 
början som textskrivare fram till 
1998 då gruppen splittrades.

Källa: 
Wikipedia - Den fria encyklopedin

Py Bäckman gjorde ett strålande framträdande i Starrkärrs kyrka.
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bostadsaffär.
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>>Ansvariga på kommunen 
har väl under en längre tid 

haft vetskap om att det 
bland annat har byggts 
ett större antal villor i 

Bohus?<<


