
Familjen Dahlbäck sätter Hå-
landa på kartan genom att er-
bjuda lite mindre, men betyd-
ligt mer intima kulturevene-
mang än publiken normalt är 
van vid. I lördags var det dags 
för sommarens första arrang-
emang. Välmeriterade jazz-
musikern, Anders Hagberg, 
bjöd tillsammans med sin 
dansanta kollega och koreo-

graf, Anna Wennerbeck, på 
en föreställning som publiken 
sent kommer att glömma.

Både Anders och Anna 
låter rummet spela en avgö-
rande roll vid sina framträ-
danden. Mauritzbergs gamla 
kvarn var därför en minst sagt 
inspirerande plats att uppträ-
da på. Det kom ett 50-tal per-
soner som fick njuta av dans 
och musik som i samspel med 
vattnet från fallet skapade en 
perfekt och mycket konstnär-
lig helhet.

– Det var första, men de-
finitivt inte sista gången som 
vi arrangerade något i den 
gamla kvarnen. Det blev väl-
digt stämningsfullt, berättar 
Johan Dahlbäck.

Anders Hagberg använde 
flitigt sina många olika flöj-
ter, men också saxofon. Den 

unika kontrabasflöjten spela-
de en central roll i framträ-
dandet.

Efter föreställningen stan-
nade publiken kvar och åt lite 
tilltugg, småpratade samt njöt 
av den första riktiga sommar-
kvällen.

– Vi har organiserat oss 
som en ideell förening nu. 
Vårt mål är att fortsätta ar-
rangera kulturkvällar i Hå-
landa, säger Johan Dahl-
bäck.
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Pris per person i dubbelrum

3.099:-

Kör-själv-resor med

Sommarlyx på Ronneby Brunn

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Bremen – ett livligt kulturliv

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
4 dagars semester 

på 3-stjärnigt hotell i Bremen

Mercure Hotel Hanseatic Bremen
★★★

Ankomst:

6 dagars semester 
på 4-stjärnigt hotell i Blekinge

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ prise 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Hanseatic Bremen

Ronneby Brunn Hotell ★★★★

Ankomst:Ronneby Brunn Hotell

Du hinner fortfarande!

Vi vann biljetter 
till Parkliden

Här är namnen  på de tio personer som lyckades 
vinna en biljett till jubileumsarrangemanget 

i Parkliden nu på fredag, då Streaplers 
spelar upp till dans:

Anneli Törnell Nol
 Eva Wäster Skepplanda
Heléne Säwström Nol
Kristina Hoffre Bohus

Elisabeth Echstrand Lödöse
Jan Nordquist Prässebo

Antero Karlsson, Älvängen
Gerd Hällbäck Nol

Marianne Andersson Alafors
Maud Forsberg Älvängen

Rätt svar på frågorna var
1 (1959), X (70 år), 1 (Till min kära).

Biljetterna kommer med posten. Grattis!

Anders Hagberg med sin 
unika kontrabasflöjt.

Har det någonsin varit mer 
folk i Mauritzbergs gamla 
kvarn?

Kulturevenemang i Mauritzbergs kvarn
HÅLANDA. Den gamla kvarnen i Maurtizberg 
sprudlar av liv igen.

I lördags gavs en härlig jazz- och dansföreställ-
ning av Anders Hagberg och Anna Wennerbeck.

– Det blev en magisk kväll, säger arrangören 
Johan Dahlbäck.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Storartat jazz- och dansframträdande

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hjulångaren
sjösätts
Forsvik

den 6 juni 2009!
www.nordevall.com

En gammal kvarn är användbar till mycket. I Mauritz-En gammal kvarn är användbar till mycket. I Mauritz-
berg, Hålanda, bjöds det på jazz och dansföreställning i berg, Hålanda, bjöds det på jazz och dansföreställning i 
självaste kvarnen.självaste kvarnen.


