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Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Kör-själv-resor med

Weekend på glasverk i Småland

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Helsingborg – Sundets pärla
Pris per person i dubbelrum

949:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell

3 dagars semester på trevligt 
hotell i Bergdala

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

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

JULKLAPPSIDÉÖverraska med upplevelser– ge bort ett resepresentkort!

Hotell Linnéa ★★★

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

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

i förälders rum.

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 499:-

Hotell Linnéa

Bergdala Wärdshus

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

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

i förälders rum.

Extradygn

med frukostbuffé:

Endast kr. 499:-

Bergdala Wärdshus

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Kommande

UPP Walt Disney
Sön 22 nov OBS! kl 16.00 

Matiné från 7 år. Entré 60:-

Michael Jacksons

This Is It
Sön 29 nov kl 18

ÄLVÄNGEN. Ett halv sekel har 
de underhållit sin publik.

Streaplers fortsätter emel-
lertid att leverera högklassig 
musik till sina fans.

Nästa vecka släpper det 
populära dansbandet sin jubi-
leumsskiva ”Ett år i taget”.

Att Streaplers firar 50 år har inte gått 
obemärkt förbi. Det västsvenska dans-
bandet som såg dagens ljus i mars 1959 
har figurerat flitigt i olika medier under 
året.

– Vi hade en fantastisk jubileums-
show på Liseberg i maj månad, som 
uppmärksammades på väldig bred 
front. Allting fungerade perfekt vad det 
gällde ljud och ljus, men också vädret 
var perfekt och det kom jättemycket 
folk. Det var en riktigt fullträff som gav 
eko, säger sångaren Kenny Samuels-
son från Torp.

Streaplers kommer att släppa en dvd 
från showen på Liseberg och blir det 
som bandmedlemmarna hoppas sänder 
Sveriges Television en dokumentärfilm 
om gruppen inom kort.

– Allting ligger klart och förhandling 
pågår med SVT. Det vore naturligtvis 
en oerhörd pr för oss om filmen sänds, 
säger Kenny till lokaltidningen.

Lika stor spelglädje
Trots att det har gått 50 år sedan Stre-
aplers premiärspelade på Artistforum 
i Lorensbergs Cirkus upplever bandet 
en lika stor spelglädje nu som då. 
Bandmedlemmar har kommit och gått 
genom åren, men det speciella soundet 
har bestått. Garanter för det har varit 
bröderna Håkan och Göran Liljeblad, 
som har varit med sedan begynnelsen. 
Nu har Göran lagt gitarren på hyllan 
och skivan ”Ett år i taget” blir den sista 
som han medverkar på.

– Det är bara att tacka Göran för alla 
fina år. Han kommer att finnas med i 

kulisserna även framgent, men från och 
med i somras är det Henrik Uhlin som 
har övertagit scenplatsen. ”Henkan” är 
precis som Göran en fantastisk gitar-
rist och publiken har verkligen tagit 
emot honom med öppna armar, säger 
Kenny.

Det senaste året har varit oerhört 
intensivt för Streaplers. Redan förra 
hösten började planeringen för jubi-
leumsshowen och den nya skivan och 
sedan har det rullat på. 

– Det kommer att vara full fart ända 
fram till den 19 december då vi under-
håller i samband med finalen av Dans-
bandskampen. Därefter blir det lite väl-
behövlig ledighet, förklarar Kenny.

Två spelningar
Närmast väntar två spelningar i närom-
rådet. På fredag uppträder Streaplers 
på Stenungsbanden och dagen därpå 
utgör man dragplåstret på den stora 
dansgalan i Scandinavium i Göteborg.

Hur länge orkar ni hålla på?
– Streaplers har hela tiden sagt att 

man tar ett år i taget, därav namnet på 
den nya skivan. Så varför inte 50 till? 
Vi tycker det här är enormt roligt och 
så länge publiken uppskattar det vi gör 
finns det ingen anledning att slå av på 
takten, säger Kenny.

”Ett år i taget” är ett album i sann 
Streaplersanda. Det en mix av snabba 
bugglåtar och betydligt lugnare melo-
dier som inbjuder till tätare kontakt på 
dansgolvet. Streaplers absoluta styrka, 
utöver sin musikaliska professionalism 
och noggrannhet, är att man förfo-
gar över tre duktiga sångare. Kenny 
Samuelsson, Anders Larsson och 
Kjetil Granli skulle var och en kunna 
bli frontfigurer i vilket annat dansband 
som helst. I Streaplers turas de om att 
stå i rampljuset och det ger en tyngd 
och variation i låtutbudet som få andra 
band kan matcha.

Om den nya skivan innehåller någon 
ny jättehit i stil med ”Till min 
kära” som blev en långkörare 
på Svensktoppen 1995 åter-
står att se. Av balladerna skulle 
det i så fall vara ”Lyckohjulet” 
eller varför inte ”Vin og tårer” 
som Kjetil Granli framför på 
modersmål.

För de som vill ha högre 
tempo är inledningsspåret med 
”Jukeboxen” en låt som är lätt 
att ryckas med i, vilket också 
gäller ”Mary Ann” där 50-års-
jubilarerna gör en betydligt 
bättre version av än kollegorna 
i Lasse Stefanz.

– Det är alltid lika nervöst 
att ge ut en ny platta. Det 
spelar egentligen ingen roll 
vad vi tycker, huvudsaken är 
att våra fans tycker det är bra, 
avslutar Kenny Samuelsson.

Kröner jubileumsåret med ny skiva
– Streaplers släpper sitt 50:e album 

DANSBANDSLYSSNARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lika många år som Streaplers har stått på scenen, lika många plattor har det 
blivit. I nästa vecka släpper det jubilerande dansbandet sitt 50:e album – ”Ett 
år i taget”.

Välkommen till julmarknad 
på Alfhems Kungsgård

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem deltog 12 par. Medel 
var 110 poäng och följande par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson  141
2. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    131 
3. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  128 
4. Rune Ögren/Torsten Johansson         124 
5. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson      121 
6. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson     114 
7. Elsa Persson/Rikard Johansson          113 
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