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Två mycket rutinerade och 
efterfrågade musiker, Titti 
Sjöblom och Ehrling Elias-
son, kommer på besök till 
Glasbruksmuseet i Surte 
torsdag 27 november. För-
utom välbekanta visor och 
schlagers utlovas en och 
annan låt från Tittis världs-
berömda mor Alice Babs 
repertoar.

Titti Sjöblom har genom 
åren sjungit både jazz, visor 
och schlagers. Tillsammans 
med sin man, gitarristen 
Ehrling Eliasson, turnerar 
hon mycket i en mängd olika 
sammanhang. Titti Sjöblom 
började sjunga redan i två-
årsåldern tillsammans med 
sin mamma, Alice Babs och 
gjorde skivor, radio och tv 
under hela sin barndom. 
Första scenframträdandet 
var på Johanneshov i Stock-
holm där hon sjöng ”Drop-
pen Dripp”, i samma gala 
som Sammy Davies Jr och 
Ingrid Bergman.

Andra gången hon stod på 
scenen var på Scandinavium 
i Göteborg som Maria Mag-
dalena i Jesus Christ Super-
star. Första krogshowerna 
och folkparksturnéerna var 
med Charlie Norman och 
Lennie Norman i mitten på 
70-talet. Tittis musikalitet 
och mångsidighet har gjort 
att hon genom åren har 
framträtt med allt från barn-
visor, till jazz, gospel, visor 
och pop tillsammans med 
många av våra allra främsta.

Ehrling Eliasson är en 
äkta norrlänning, närmare 

bestämt ifrån Ångermanland 
i hjärtat av Höga Kusten. 
Han är något av en tusen-
konstnär och mångsysslare 
men försörjer sig sedan 
mitten av 80-talet som musi-
ker, kompositör och sångare 
på heltid. I tio års tid tur-
nerade han som basist med 
dragspelaren och legenden 
Hans-Erik Nääs.

Ehrling är en fullkomligt 
lysande gitarrist, som spelar 
allt från ”gammel-tjo” till 
pop och rock. Hans spe-
cialitet är lyriska visor och 
ballader. Han är en ackom-
panjatör av yppersta klass, 
vilket många sångare och 
instrumentalister fått åtnjuta 
bland annat Helen Sjöholm 
som han samarbetade med i 
många år.

Titti & Ehrling ingår i 
serien Musik på Museet som 
är ett samarbete mellan Ale 
kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan och Musik i 
Väst.         ���

Musik på Glasbruksmuseet

Titti Sjöblom och Ehrling Eli-
asson gästar Glasbruksmu-
seet i Surte torsdagen den 
27 november. Foto: Ulrika 
Olsson/Parasoll 

– Titti & Ehrling kommer till Surte

Film är större än TV!
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High School Musical 3
– sista året

Söndag 23/11 kl 18.00
Engelskt tal svensk text. Entré 70:-

Som titeln säger, 
det är sista året på 
high school med 
allt vad det innebär, 
åtminstone i en 
lagom klyschig ton-
årsfilm. Klänningar 
ska fyndas, baldejter 
charmas, college ska 
väljas och skollagets 
heder försvaras på 
basketplanen en sista 
gång. Gärna till en 
glad trudelutt och 
lite sköna dansmoves
 – dramaklassens 
avslutande uppsättning handlar den här gången 
om eleverna själva, vilket ger en mer logisk 
anledning till alla dessa musikalnummer i tid och 
otid.

Kommande

Söndag 30/11 kl 18.00
Quantum of Solace - nya Bond

25 År
Jubileumskonsert i

MIMERS HUS KUNGÄLV 
 DEN 22 NOV Kl.19.00

Medverkande: OPUS-83
Dir. Jack Svantesson.

Piano: Lowe Pettersson, solister: Olle 
Pettersson,  Jennie Elonsson, Ingela Friberg

Konferencier: Lennart Thorstensson

De bästa sångerna: Jesus Christ Superstar, Miss 
Saigon, Bohemian Rhapsody, Anthem, Lloyd 
Webber in Concert, Tears in heaven, Lenas 

sång, Gabriellas sång.

Entré: 150:- Numrerade platser. 
Ring Mimers hus. Tel: 0303-238201

www.opus83.se 
Medarrangör: Folkuniversitetet

Hanna Heffler, Elisabeth 
Nylander och Amanda Kjell-
man utgör medlemmarna i 
rockbandet Hyper Negative 
Bandit. Gruppen är relativt 
nybildad, men ändå har tje-
jerna hunnit med radio- och 
tv-framträdande.

– Jag mejlade in till Lokal-
TV Göteborg och undrade 
om vi kunde få komma och 
spela på morgonsändningen. 
Så blev det. Vi fick vara med 
i Rivstart, vilket kändes oer-
hört roligt, säger Elisabeth 
Nylander.

Trots att nervositeten fanns 
där svarade kompistrion från 

årskurs 7 på Himlaskolan för 
ett proffsigt och bra framträ-
dande. Det är inte dåligt av 
ett band som bara har funnits 
några månader.

– Jag och Elisabeth har 
spelat tillsammans under fyra 
års tid, men Hanna kom med 
i höstas, berättar Amanda 
Kjellman.

Musiken de framför är 
uteslutande covers från väl-
kända artister världen över. 
Kanske har de planer på att 
utöka bandet med ytterliga-
re ett par medlemmar.

– Det hade nog inte varit 

helt fel. Som det är nu får vi 
spela lite olika instrument, 
säger Hanna som ibland 
sitter upp bakom trummor-
na för att nästa gång lira synt 
eller gitarr.

Det borde inte vara några 
problem att rekrytera musi-
ker till en grupp som redan 
gjort sig ett namn i media-
världen.

JONAS ANDERSSON

Rockande tjejtrio som gjort tv-debut
– Nu vill de göra musikvideo

Hanna Heffler, Elisabeth Nylander och Amanda Kjellman är tjejtrion som tillsammans bildar Hyper Negative Bandit. Gruppen 
har redan tv-debuten avklarad.
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ALAFORS. Radio och tv-debuten är redan avklarad.
För den rockande tjejtrion i Hyper Negative 

Bandit ligger karriären öppen.
– Nästa mål är att få spela in en skiva och göra 

en egen musikvideo, säger Elisabeth Nylander.

AFTER WORKAFTER WORK
Äntligen varje fredag kl 17-20Äntligen varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Nu laddar vi inför Nu laddar vi inför 
lörd 29/11 - LAJVlörd 29/11 - LAJV


