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LÖRDAG 6 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lennart Torstensson underhåller
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

Superkonserten
folket glömde

NÖDINGE. Succén ute-
blev för Peter Jezewski 
och Larry Coles vecko-
långa turné.

Åtminstone publikt 
sett.

Av Ales 600 biljetter 
såldes endast 70.

– Jättetråkigt med tanke på 
hur bra det var. De som har 
sett och hört konserten har 
varit lyriska, konstaterar ar-
rangören Tyrone Hansson.

Peter Jezewski var länge 
frontfigur i The Boppers, 
men är numera mest ute på 
egen hand. Genom mana-
gern, Tyrone Hansson, kom 
han i kontakt med amerika-
nen Larry Cole som försöker 
göra sig ett namn i Europa. 
Resultatet blev en veckolång 
turné från Jönköping, Göte-
borg, Uddevalla till Ale.

– Det var likvärdigt på 
samtliga orter. Jag får utvär-
dera vad det här berodde på. 
Kanske har vi brustit i mark-
nadsföringen, men samti-
digt finns det en gräns för 
hur mycket du kan annonse-
ra. Rent musikaliskt var det 
en fullträff, fast det hjälper ju 
föga, menar Tyrone.

I Ale gymnasium, ett starkt 
fäste för Elvisinspirerade 
konserter, räknade arrang-
ören med två fulla hus. Det 
slutade med att första konser-
ten fick ställas in och till den 
andra anslöt 70 personer.

– En kraftig missräkning, 
men faktum är att Peter Je-
zewskis röst inte hade klarat 
mer än en konsert så det var 
väl lite tur i oturen, berättar 
Tyrone.

Den lokala gospelkö-
ren, Blue'n joy, inledde före 

Larry Cole som älskade att 
spela tillsammans med de 
blåklädda sångfenomenen. 
Tempen stegrades allt efter-
som och när Peter Jezew-
ski gjorde entré var trycket 
som allra bäst. Medverkade 
gjorde också Scarlett, flick-
vän till amerikanen och som 
dessutom har en pappa som 
har spelat gitarr med Jonny 
Cash.

Tyrina Event har nu valt 
att ställa in den planera-
de konserten i Ale gymnasi-
um med bland andra Tone 

Norum.
– Jag vågar inte riske-

ra något när utfallet var så 
klent. Varje arrangemang är 
trots allt förknippat med en 
hel del kostnader, avslutar en 
besviken Tyrone Hansson.

Vilket drag! De drygt 70 betalande besökarna i Ale gymnasium förra veckan kan vittna om en fantastisk konsert med Larry Cole, Peter Jezewski, Scarlett och gospelkören Blue' joy, men det 
svaga publikintresset gjorde arrangören besviken och nu ställs den planerade konserten med Tone Norum in.
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Julerbjudande: 10% rabatt 
på helkroppsmassage
Årets julklapp är en upplevelse
Passa på att ge bort 
ett presentkort till jul

Soile Sandlund 
Dipl.Massör Dipl.Spaterapeut

Ring för tidsbokning!
070-220 91 10
www.soilesmassage.com 
Skolallén 4B, Nol

Blue'n joy, gospelkören som aldrig gör någon besviken.


