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TORP. Streaplers sångare, 
Kenny Samuelsson, kopp-
lar av i hemmets lugna 
vrå.

Just nu har medlem-
marna i det populära 
dansbandet semester 
efter en intensiv och 
mycket framgångsrik 
sommar.

När grabbarna drar 
igång igen väntar två 
spelningar på hemmap-
lan, Furulundsparken och 
Edetfestivalen.

Det blåser kraftig medvind 
för dansbandsmusiken i all-
mänhet och Streaplers i syn-
nerhet. När bandet avrunda-
de en smått fantastisk turnérunda satte man 
publikrekord för sommaren på fem spelplat-
ser efter varandra.

– Vi har upplevt en otrolig bra sommar. 
Vädret har varit kanon och det har lockat folk 
till dansbanorna. Låt vara att det är lite sämre 
väder nu när vi har semester, det tar vi gärna, 
säger Kenny Samuelsson när lokaltidningen 
träffar honom hemma i villan i Torp.

Kenny har precis kommit hem från en 
av sommarens många golfrundor, den här 
gången efter besök på Lysegården. Han för-
söker svinga klubban så ofta tillfälle ges.

– Det är skön avkoppling, samtidigt som 
man får lite motion och kan umgås med 
vänner, säger Kenny.

Även om golfsäsongen varit lite upp och 
ner för Kenny Samuelsson, så är frågan om 
inte Streaplers befinner sig i en period som 
kan anses vara historiens bästa. Deras senas-
te platta, ”Rakt av”, som släpptes i våras, har 
sålt över förväntan.

– Vi är nära en guldplatta, säger Kenny 
belåtet.

Nästa år fyller Streaplers 50 år och förbe-
redelserna inför jubileumsåret pågår för fullt. 
Håkan och Göran Liljeblad har varit med 
sedan starten den 13 mars 1959 och är fortfa-
rande still going strong. Några planer på att 
trappa ner finns inte, snarare tvärtom.

– Jubileumsåret ska bli ett avstamp in i 
framtiden, inte ett bokslut, poängterar Kenny 
Samuelsson och fortsätter:

– Det är inte riktigt bestämt hur 50-årsfi-
randet ska te sig, men det lutar åt att vi gör 
en stor grej på Liseberg. Det får i så fall bli 
en slags nostalgikväll. Vidare pågår förbere-
delserna om att eventuellt göra en tv-doku-
mentär, men det projektet är fortfarande i sin 
linda.

I övrigt kommer Streaplers åka runt på lan-
dets dansställen lika flitigt under jubileumsår-
et som man har gjort de senaste åren.

– Det är där som vi möter vår trogna 
publik.

Blir det någon jubileumsskiva?
– Ingen samlingsskiva eftersom vi spelade 

in en sådan för inte så längesedan. Däremot 
ska vi släppa en cd med nytt material. Det blir 
någon gång till våren, säger Kenny.

Efter ett par veckors välbehövlig vila drar 
Streaplers igång hösten med en spelning i Fu-
rulund. Den 23 augusti står Kenny, Håkan, 
Göran, Kjetil och Anders på scenen i Ala-
fors vackra folkpark.

– Jag har en förkärlek till Furulund efter-
som man själv var där och dansade som ung. 
Det är en fin atmosfär och jag hoppas verk-
ligen att det kommer mycket folk. Jag kan 
utlova en trevlig kväll.

Fredagen därpå spelar Streaplers på den 
årliga Edetfestivalen, ett arrangemang som 
blivit en riktig folkfest.

– Det brukar bli en höjdarkväll när vi är i 
Lilla Edet. Vi får hoppas att det blir så i år 
också, avslutar Kenny Samuelsson.

– Streaplers inleder hösten på hemmaplan
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Streaplers sångare, Kenny Samuelsson, kan blicka tillbaka 
på en framgångsrik sommar. Nu tar det populära dansban-
det nya tag inför hösten, som inleds med en spelning i Furu-
lundsparken i Alafors lördagen den 23 augusti.
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ARN
Riket vid 

vägens slut

Fredag 22/8 kl 19.00
Kassan öppnar 17.30. 
Från 11 år. Entré 80:-

Arn återvänder hem för att skapa 
enighet och fred i sitt eget land och 

äntligen gifta sig med Cecilia.
Väl hemma upptäcker han att det 
fortfarande finns de som vill hålla 

honom och hans älskade Cecilia ifrån 
varandra, men tack vare drottning 

Blankas slughet kan de äntligen gifta 
sig. De bygger ett hem på Forsvik 

och får ett barn till. Men Arn vet att 
kriget hotar, det är bara en tidsfråga 
innan sverkrarna kommer attförsöka 

återta kronan med hjälp av sina 
danska fränder. Med sin kännedom 

om utländska stridstekniker och 
strategi bygger Arn en armé på 

Forsvik.

Sverigepremiär! Clowner
akrobater
luftartister

hästar & katter
wild west-show

eldslukare
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“Ovanligt många bra artister.
Stämningsfullt, kul och spännande”
GT/Expressen

”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”Cirkus Skratt bjuder på...skratt!”
Göteborgs-Posten

“Många skratt”
PT

“En succé”
NLT

”Uppriktigt sagt har ett cirkusbesök sällan
berett mig ett så stort nöje. Programmet är
helt enkelt mycket starkt”
Alf Danielsson, Dagens Nyheter
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Söndagen den 14 september
kl. 15.00

Idrottsplatsen Nödinge

Pris 50 kr/person (ord pris 250 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Golfbagen finns alltid nära till Golfbagen finns alltid nära till 
hands under semestern. Kenny hands under semestern. Kenny 
Samuelsson tar gärna en runda när Samuelsson tar gärna en runda när 
tillfälle ges.tillfälle ges.

Kenny kopplar av efter en intensiv sommaren intensiv sommar


