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Den 29 oktober träffades 
Aktiva Seniorer på Kvarn-
kullen för sitt månadsmö-
te under ledning av Birgit-
ta Bergström. Hon hälsa-
de oss och dagens musikduo 
välkomna och scenen intogs 
av Reidun Saether och Dan 
Lindén. Tillsamman utgör 
de en musikalisk duo som 
underhåller med olika pro-
gram. Idag var det vår tur 
att få njuta av dessa fantas-
tiska musikbegåvningar.

Reidun inledde med att 
sjunga En värld av toner 
ur musikalen Sound of 
Music. Klar och klingande 
lät hennes röst. Den följdes 
av Unforgetable, en jazz-
klassiker av Nat King Cole. 
Här fick Dan, i ett solo, visa 
vilken lysande pianist han 
är. Nästa melodi var Just my 
Bill ur Teaterbåten. Valet 

berodde på Reiduns förkär-
lek för äldre musikaler.

Vårt svensk-norska mu-
sikerpar har ett mycket 
uppskattat nordiskt pro-
gram. Från detta lät Reidun 
oss njuta av Säterjäntans 
söndag. Och nog lät det som 
om klockorna kallade inne 
i salen. Dan valde att fram-
föra flera Tauberapsodier. 
Med sitt bländande piano-
spel möttes han av storman-
de applåder. Innerst i själen 
sjöngs av Sissel Kyrkjebö 
vid invigningen av OS i Lil-
lehammer. Idag sjöngs den 
minst lika vackert av Reidun 
Saether.

Vad vore en föreställ-
ning med Dan Lindén utan 
en boogie-woogie? Dan be-
rättade att han haft äran 
att spela Saint Louis Blues 
fyrhändigt med Charlie 

Norman. Nu spelade han 
den ensam. Vilken virtuos!

Som avslutningsnummer 
hade de valt Gabriellas sång 
ur Såsom i himlen. Innerligt 
tolkad av Reidun till följ-
samt ackompanjemang av 
Dan mottogs denna vackra 
sång med stående ovatio-
ner. Som extranummer bjöd 
man på Somewhere over the 
rainbow ur Trollkarlen från 
Oz i vilken Reidun debute-
rade som Dorothy.

Så lite information: In-
samlingen till Barncancer-
fonden vid septembermö-
tet gav 1783 kr. MariAn-
ne har 40 biljetter till Kung-
älvsrevyn.

Tack Mona och Bengt för 
honungsburkarna till lotte-
riet! Tack Birgitta för ett väl 
genomfört möte!

Inga Isaksson

Musikaliska pärlor med Saether och Lindén

Jan Peterson, 77, 
Skepplanda
– Det är inte så trevligt, 
men kanske nödvändigt.

Maria Kortebäck, 43, 
Skepplanda
– Inte bra. Jag tror att 
alla får det sämre med 
pengar och det kommer 
slå hårt mot de som 
verkligen behöver dem.

Percy Ottosson, 67, 
Älvängen
– Det ska inte behövas 
egentligen.

Anna-Lill Andersson, 
53, Skepplanda
– Det är inget vidare, 
men jag förstår att det 
måste göras. Om det går 
till bra saker är det okej.

Anette Dynesius, 47, 
Älvängen
– Det är okej om det går 
till att höja kvalitén på 
till exempel skolmaten.

Vad tycker du om att 
Ale kommun vill 
höja skatten?
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Musikelit på besök i Ale
– Peter Jezewski och Larry Cole ger två konserter på lördag
NÖDINGE. På lördag 
väntas storfrämmat till 
Ale.

Peter Jezewski, grun-
daren av The Boppers, 
och Larry Cole en het 
amerikan, ger tillsam-
mans två konserter i 
Ale gymnasium.

Gästartisterna är 
minst lika kända – 
åtminstone i Ale – näm-
ligen gospelkören 
Blue'n joy.
Bakom det namnkunniga ar-
rangemanget står Tyrone 
Hansson och hans nybildade 
eventföretag, Tyrinaevent.
Hur halkade du in på det 
här?

– Under flera år har jag 
byggt upp kontakter i bran-
schen och insett att det finns 
mycket att göra. I somras blev 
jag manager för Peter Jezew-
ski som jag hjälper med mark-
nadsföring och spelningar. 
Genom honom har mitt kon-
taktnät utvecklats.

Har du lämnat facket 
och blivit egen företagare 
på heltid?
– Nej, inte än, men vid års-

skiftet lämnar jag ordföran-
deskapet på IF Metall fast inte 
Eka som arbetsgivare.

Peter Jezewski känner vi 
till från tiden i The Boppers 
och inte minst från en tidi-
gare lovordad konsert i Ale 
gymnasium i vintras, men 
vem är Larry Cole?

– En 35-årig amerikan som 
har ägnat hela livet åt musik.  
Han är ett etablerat namn i 
USA och valdes nyligen in i 
Rocknroll hall of fame. I somras 
bjöds han in till Graceland, 
eftersom Elvis är en av hans 
största influenser liksom 
Johnny Cash. Nu försöker 
han etablera sig i Europa och 
jag förde ihop honom med 
Peter Jezewski för ett par år 
sedan. Att de båda skulle gå 
på turné är en dröm jag har 
burit på länge.

Konserten som Peter Je-
zewski och Larry Cole ger är 
en  del av en veckolång turné 
där bland annat Valand i Gö-
teborg, Uddevalla och Jönkö-
ping står på programmet.

Blir det fler konserter 
från Tyrinaevent i Ale gym-
nasium?
– Ja, i december kommer 

Peter Jezewski tillbaka med 
Tone Norum och folkmu-
sikgruppen Sarek, känd från 
melodifestivalen 2003 och 
2004.

Anteckna 6 december.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Till Larry Cole och Peter Jezewskis två spel-
ningar i Ale gymnasium på lördag är det 
förköp som gäller, Allans i Älvängen och 
Drömhuset på Ale Torg.

Ulf Dohlsten roade publiken

Ulf Dohlsten i föreställningen Sêcka stjärnor bjöd på nostal-
gisk underhållning i Ale gymnasium.

NÖDINGE. Sêcka stjär-
nor med Ulf Dohlsten i 
spetsen gästade Ale i 
torsdagskväll.

En humor baserad på 
jordnära och personliga 
historier gav många 
skratt.

Allra bäst roade Ulf 
Dohlsten själv.

Drygt 200 personer hade satt 
sig i bänkarna i teatersalong-
en i Ale gymnasium. Det var 
en publik med klar betoning 
på övre medelåldern, vilket 
passade utmärkt då mycket av 
kvällens innehåll var av nos-
talgisk karaktär.

Ulf Dohlsten pratade 
mycket om sin uppväxt i 50-
talets Sverige, tevens entré 

och Lennart Hylands vikt av 
guld  i såväl radio som teve.

Sêcka stjärnor är en före-
ställning med nummer häm-
tade från teatern Aftonstjär-
nan i Stockholm. Förutom 
Ulf Dohlsten medverkar mu-
sikerna Dan Hellström och 
Anders Wättring samt artis-
terna Linda Hellström och 
Anette Serreus.

Dohlsten nummer ett
Det råder dock inget tvivel 
om när publiken har som roli-
gast. Det är när Ulf Dohlsten 
på sitt personliga sätt samta-
lar med publiken om diver-
se gemensamma minnen från 
tider som flytt.

Han berättar om flytten till 
lägenheten i Strömsberg.

–För mamma var det vik-
tigt att vi inte flyttade till en 
tvåa, utan till två rum med 
möblerbar hall och balkong. 
Tyvärr låg den längst upp i 
hyreshuset. Jag säger tyvärr 
eftersom alla i familjen hade 
höjdskräck. Vi kom faktiskt 
aldrig ut på balkongen och vi 
vågade inte ens titta ut genom 
fönstret, säger Ulf Dohlsten.

Efter paus är det mindre av 
Dohlsten och föreställning-
en haltar något, men publi-
ken såg ut att stortrivas med 
allt som levererades av nostal-
gi denna afton.
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