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– Det ska bli jättekul och 
skönt! Det blir femte 
gången som vi spelar på en 
Karibienkryssning. Vi ser 
verkligen fram emot detta 
äventyr. Det blir en bland-
ning av 300 norrmän, 100 
svenskar och 100 amerika-
nare som gillar den musik 
vi spelar. Det är en speciell 
miljö samtidigt som det är 
en rutinerad arrangör. Vi 
kommer att spela vid tre-
fyra tillfällen och kombine-
rar arbete med semester.

Ni upplever ingen bak-
smälla efter 50-årsjubi-
leet?

– Nej, absolut inte. Jubi-
leumsåret blev en enorm 
framgång och har lyft oss 
ytterligare. Faktum är att 
bokningarna inför 2011 
redan har börjat strömma 
in. Det är ett otroligt drag, 
vilket vi naturligtvis är 
tacksamma för. Jag känner 
också att vi är ett starkare 
team än någonsin. Henrik 

Uhlin har kommit in i 
gänget på ett fantastiskt 
bra sätt och fyllt luckan 
efter Göran Liljeblad. 
Göran finns dock kvar 
som en ovärderlig resurs, 
men lägger nu sin tid på 
bokningar och övrig admi-
nistration. Det har blivit ett 
slags vinn-vinn-koncept.

När kommer er dvd från 
jubileumsshowen att 
släppas?

– Vi väntar fortfarande 
besked från SVT om 
dokumentärfilmen. Tyvärr 
har det dragit ut på tiden. 
Dvd-släppet med jubi-
leumsshowen från Liseberg 
hänger ihop med det. Just 
nu är det ett låst läge, men 
snart hoppas vi att allt ska 
vara löst.

Hur har försäljningen av 
er senaste skiva ”Ett i år 
taget” gått?

– Den har sålts i ungefär 
10 000 exemplar vilket är 

bra enligt skivbolaget. Om 
SVT:s dokumentärfilm 
hade sänts i mellandagarna 
som planerat skulle natur-
ligtvis skivförsäljningen 
tagit extra fart. Vi är emel-
lertid nöjda och skivan har 
fått positiva omdömen från 
många recensenter.

Någon ny skiva på gång?
– Nej, inte i år. Vi låter 

50-årsjubileet verka ut med 
den dvd som kommer. Vi 
håller på att spela in låtar 
lite då och då och planerar 
för en release i februari 
nästa år.

Förutom Karibien, finns 
det någon särskild spel-
ning ni ser fram emot 
2010?

– Dansbandsveckan i 
Malung firar 25-årsjubi-
leum och där kommer vi 
naturligtvis att finnas på 
plats. Det blir en höjdare!

JONAS ANDERSSON

...Kjetil Granli, trummis och sångare i dans-
bandet Streaplers.

Hur känns det att få åka till Karibien och spela?

Hallå där...

Föreningar som önskar erhålla fana/flagga ombedes insända ansökan 
till Hugo Wallberg Göteborgsv 68B, 446 32 Älvängen.

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på 
frivillighet. Du som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds 
Hembygdsgård är välkommen som medlem.
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ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE
Måndagen den 29 mars 2010 kl 18.30

i Aktivitetshuset, Älvängen.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20


