
2009  |   vecka 39  |   nummer 33  |   alekuriren 37

LE KOMMUNA

Biljetter - Nödinge Bibliotek. Vuxna/ungdomar - 100/60 kr
Musik: Johan Andrén och Tobias Bengtsson. Producent: Peter Örtwall. Regi: Patrik Lekman

Ale Musikskola har utbyte 
med bland annat Italien och 
Moldavien. Denna sommar 
var det dags för fem svenska 
elever, Ellenor Lorentsson, 
Lina Wessmark, Hannah 
Lindmossen, Amanda 
Hansson och Sofia 
Danielsson, att åka ner till 
Bertinoro i Italien, för nio 
dagar fyllda av musik. 

Det var med lite pirr i 
magen som vi samlades på 
Landvetter flygplats. Inte 
nog med att vi skulle träffa 
och bo hos främmande 
människor, som inte pratar 
samma språk, vi skulle 
dessutom åka med män-
niskor som vi inte riktigt 
kände. Denna oro släppte 
dock snabbt och när vi var 
framme på Bolognas flyg-
plats i Italien var vi så gott 
som vänner.

I Bologna möttes vi av 
Ivan, en eldsjäl som gjorde 
våra dagar i Bertinoro till 
några av de bästa som vi 
någonsin haft. Efter ett tag 
möttes vi av våra värdfa-
miljer, människor som var 
snälla nog att låna ut rum i 
sina hus, ge oss mat och till 
och med betala för oss i olika 
sammanhang.

På kvällen fick vi en 
fin välkomstmiddag på en 
restaurang med tal av Berti-
noros borgmästare. Veckan 
började lite sisådär. Vi lärde 
inte känna varandra med 
en gång och det blev en 
uppdelning mellan svenskar, 
moldavier och italienare, 

som höll sig var för sig. Vi 
hade nog inte riktigt insett 
vidden av projektet utan 
tyckte att vi var där för att 
spela och blev otåliga när det 
var långa pauser.

När vi väl lärde känna 
varandra blev allt så mycket 
bättre. Trots språksvårig-
heter kunde vi prata och 
skämta med de flesta. Det 
var aktiviteter hela tiden. 
Spelning mellan 10-18 vissa 
dagar, hem och byta om och 
sen till ett disco i bergen 
där man dansade under bar 
himmel eller till en res-
taurang för att äta Italiens 
godaste pizza. Listan kan 
göras lång. 

När konserterna kom var 

vi kanske inte på topp. Det 
lät nog ärligt talat bättre när 
vi övade, men vad gjorde 
det? Vi kom på att det inte 
spelade någon roll. Det 
var inte för att spela som vi 
åkte till Bertinoro, så som 
vi först trott. Musiken var 
bara något som vi alla hade 
gemensamt. Vi var där för 
att lära känna människor 
från andra länder och vän-
skapen var trots allt viktigare 
än kvalitén på konserten. 

Tack Musikskolan för en 
underbar resa! Vi hoppas alla 
att vi får vara med nästa år, 
då italienarna förhoppnings-
vis kommer till Sverige. 

Sofia Danielsson

Ale Musikskola på besök i Bertinoro

Fem ungdomar från Ale Musikskola hade i sommar det stora 
nöjet att få besöka den italienska vänorten Bertinoro.

STARRKÄRR. Historier 
från det verkliga livet, 
sång och kaffestund.

Mer än så krävs inte 
för att skapa ett par 
timmars festlig sam-
varo.

Skratta & Sjung fort-
sätter att locka publik 
och den här gången var 
Mr Bingolotto drag-
plåstret.

Precis som tidigare gånger 
var det gott om folk och 
knappast några tomma plat-
ser när Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
hälsade välkommen till hös-
tens Skratta & Sjung i Starr-
kärrs bygdegård. Denna dag 
hade Lennart Thorstens-
son sällskap av den folkkäre 
Göteborgaren och Bingolot-
tos mångårige programle-
dare, Leif ”Loket” Olsson. 
Att hans dragningskraft fort-
farande är stor vittnade sön-
dagseftermiddagens arrang-
emang i Starrkärr om.

– Jag var med och startade 
upp Bingolotto i Kållevisio-
nen 1989 och i TV4 hade 
vi premiär 1991. Det var en 

fantastiskt rolig tid, förklarar 
”Loket”.

Programledare för Bingo-
lotto var han fram till 1999 då 
en annan Göteborgare, näm-
ligen Lasse Kronér, tog över 
stafettpinnen. Tittarsiffrorna 
var emellertid som störst 
på den tiden ”Loket” ledde 
programmet och epitet Mr 
Bingolotto kan ingen ta ifrån 
honom. På ett inlevelsefullt 
och lättsamt sätt berättade 
han om episoder från sin tid i 
tv-rutan. Besökarna i bygde-
gården fick ta del av Olssons 
alla oförglömliga samtal med 
Bingolotto-vinnare, men 
också från radiosändningar 
då han arbetade på P4 Göte-
borg.

– Ja, det har hänt en hel 

del roligt under årens lopp, 
konstaterar ”Loket” som nu 
för tiden är flitigt anlitad som 
konferencier och gästartist i 
olika sammanhang.

– Det blir en hel del trav. 
Igår var jag på Åby Stora 
Pris.

Att Leif ”Loket” Olsson 
inte bara är en talare av rang 
utan även behärskar sångens 
svåra konst bevisade han vid 
ett flertal tillfällen i söndags. 
Framförandet av Sten-Åke 
Cederhöks ”När lyktorna 
tänds vid andra sidan bron” 
och ”Barnatro” framkallade 
välförtjänta applåder i för-
samlingen.

Minnen som lockade till skratt
– Festlig stämning i Starrkärrs bygdegård

SKRATTADE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Leif ”Loket” Olsson bjöd på många goda skratt när han gästade Starrkärrs bygdegård i sön-
dags. Publiken fick ta del av gamla anekdoter från ”Lokets” tid som programledare för Bing-
olotto.

Lennart Thorstensson, dragspelets mästare, ledde allsången.

5 SNABBA
ÖIS – GAIS
Bingolotto – Här är ditt liv
Engberg – Lundin
Dansband – Jazz
Torvald Palema – Coolman Crown


