
2010  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 23

HÅLANDA. Inget som-
marparty i Skepplanda, 
men däremot en som-
marfestival i Mauritz-
berg, Hålanda.

Tio konserter på tre 
dagar med namn som 
bland andra Marit Berg-
man och James Hol-
lingworth på  program-
met.

Gissa om den nästan 
300 år gamla kvarnen 
kommer att sjuda av liv 
18-20 juni?

Det anrika huset i Mauritzberg 
har tjänstgjort som lanthandel, 
telegraf, pensionat och bostad. 
Nu blir det också som centrum 
för årets stora musikfest i Ale 
kommun. Sommarfestivalen i 
Mauritzberg kommer att bjuda 
publiken en komplett kultur-
upplevelse i dagarna tre. Det 
borgar såväl platsen som mu-
siken för.

– För den som älskar den här 
formen av upplevelser får ett 
smörgåsbord som blir svårt att 
motstå. Det finns ju övernatt-
ningsmöjligheter i närområdet, 
men grundtanken har varit att 
publiken väljer att en eller ett 
par konserter under någon av 
dagarna, berättar Johan Dahl-
bäck som tillsammans med fa-
miljen har tagit initiativet.

Det började som en liten 
halvgalen idé för ett år sedan 
och har sedan formats till ett 
kulturevenemang där både Ale 

kommun och EU – genom 
Leader – Musik i Väst samt 
lokala sponsorer står bakom.

Det blev betydligt större 
än vi vågat tro och är självklart 
tacksamma för det stöd som 
givit oss. Grovjobbet gör vi na-
turligtvis själva och nu är det dag 
som natt som gäller för att hinna 
klart med allt, säger Johan.

Genomföras utomhus
Konserterna kommer att ar-
rangeras i bostadshuset, där en 
gudomlig flygel från 1893 utgör  
hjärtat, och i den gamla Kvar-
nen. Är vädrets makter på ar-
rangörens sida kommer en del 
av programmet att kunna ge-
nomföras utomhus.

Landets mest eftertraktade 
barockensembler inleder fes-
tivalen på fredagskvällen. Re-
baroque framför en blandning 
av barock, dansmusik och folk-
musik. Kvällen avslutas med 
Winduo.

Det är Sveriges mest spän-

nande improvisationsmusiker 
Anders Hagberg och Yasuhi-
to Mori som har valt att fira sitt 
25-årsjubileum hos oss i Mau-
ritzberg. Det är helt makalöst, 
utbrister Johan.

Lördagen som för övrigt är 
Kronprinsessans bröllopsdag 
inleds med en folkmusikförmid-
dag i Hålanda hembygdsgård 
bara ett stenkast från Mauritz-
berg. Lokala folkmusiker, Gu-
nilla Hansson och Nils-Gun-
nar Johansson, underhåller. 
Senare på dagen blir det en ro-
mantisk lunchkonsert av hus-
musikerna som till stora delar 
består av familjen Dahlbäck 
med döttrar och vänner. De 
bjuder vidare på en äkta kam-
markonsert i ett ryskt tema på 
eftermiddagen. En av festiva-
lens höjdpunkter rundar av lör-
dagen, en miniopera i två akter.

Det blir premiär för opera i 
Mauritzberg. Det är en speci-
alarrangerad version som utgår 
från Figaros bröllop, men med 

Här kommer några häls-
ningar från ALEgato, en 
nybildad folkmusikgrupp 
från Ale Kulturskola. 

För ungefär två veckor 
sedan styrde vi kosan mot 
Tranås för att göra ett utbyte 
med deras kulturskola. 
Morgontrötta packade vi in 
fiolerna i baksätet och åkte i 
cirka tre timmar.

Väl framme vid 11-tiden 
fick vi se en blåsorkester 
marschera på Storgatan, en 
tradition som finns i Tranås. 
Där fanns det också en 
”långloppis” med massor av 
stånd som sålde småprylar, 
men eftersom det regnade 
blev vi kalla och sökte skydd 
i affärerna. 

Senare installerade vi oss 
på vandrarhemmet som var 
en mysig stuga i en vitsip-
peskog. Därefter träffade vi 
Tranåseleverna och deras 
lärare Sanna för att lära ut 
Kopparpolka från Skepp-

landa, vi fick också lära oss 
massor av nya låtar. Man kan 
säga att vi utbytte dialekter 
med varandra inom folkmu-
siken. Mestadels spelade vi 
svensk folkmusik, men även 
några irländska visor. För att 
få mer stämning på det hela 
tog vi oss till ”Göljamålen”, 
en orörd våning där det 
gjorts fioler, konst, träsnideri 
och spelats sedan, ja kanske 
100 år tillbaka? 

Man kunde verkligen 
känna de gamla spelmän-
nens låtar i väggarna. Efteråt 
åt vi pizza, gick tillbaka till 
vandrarhemmet där vi åt 
godis, småpratade, spexade, 
borstade tänderna och sov 
en liten stund. 

Dagen efter träffades vi 
åter i Tranås kulturskola. Vi 
körde igenom låtarna vi lärt 
oss dagen innan. Efter det 
åkte vi till ett äldreboende 
där vi spelade för några 
trötta, men glada gamlingar. 

Det var väldigt uppskattat 
att vi kom och spelade. När 
vi hade spelat klart tog vi 
farväl av Tranåsspelarna. 
På vägen hem stannade vi 
i Gränna och köpte polka-
grisar i alla möjliga färger, 
former och smaker. Det var 
väldigt uppskattat i gänget. 
Vi stoppade även till för en 
visit i Sveriges enda beva-
rade stavkyrka. Vi såg också 
Sveriges minsta café i Adelöv 
och Sveriges äldsta tall och 
Gripenbergs träslott (Sve-
riges största träslott) utefter 
resan.

Med på resan var Jonas 
och Johanna Köre och 
Erik med deras fantastiska 
föräldrar Suzanne och Tor-
björn som lagade mat och 
var våra chaufförer, Colin 
Fransson Lee, Hanna och 
Clara Ericsson och såklart 
vår spelglada lärare Elinor 
Emilsson.

❐❐❐

Nybildad folkmusikgrupp i Ale
Den nybildade folkmusikgruppen ALEgato visade sina färdigheter i Tranås.

Sommarfestival med svensk musikelit
– Unikt arrangemang i Mauritzberg
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Dammen i Mauritzberg blir i händelse av sol och värme 
lämplig för svalkande bad.

texter som anspelar på Kron-
prinsessans stora dag, berättar 
Katarina Dahlbäck.

Extra krydda
Sommarfestivalen i Mauritz-
berg erbjuder också de yngsta 
medborgarna en extra krydda. 
På söndagsförmiddagen är det 
James Hollingworth som 
under den bekanta titeln ”Äl-
garna demonstrerar” uppträder.

Han är en av landets mest 
uppskattade barnkompositörer 
och helt suverän i den här rollen. 
Intresset är stort och vi har satt 
in en extrakonsert klockan ett, 
informerar Katarina.

Festivalens mest exklusiva 
framträdande sker på söndags-
eftermiddagen. Marit Bergman 
står då på scen och kröner ett 
nytt kapitel i Ale kommuns kul-
turliv.

Det är vårt stora dragplåster 
och självklart hoppas vi på vack-
ert söndagsväder så vi kan ta in 
lite extra publik, annars är det 
bara 100 exklusiva platser i kvar-
nen som gäller, erkänner Johan.

Att arrangören har lyckats 
locka till sig det starka startfäl-
tet med musiker beror främst på 
äldsta dottern, cellisten Marika 
Dahlbäck, och hennes sambo 
Anders Åkered, som tillsam-

mans har unika kontakter i mu-
siksverige.

Ett annat skäl är att de kun-
niga musikerna lockar varan-
dra. De kommer att tillbringa 
nästan en hel  vecka i Mau-
ritzberg och får då chansen att 
utbyta mycket erfarenhet, spon-
tanspela och inspirera varandra. 
Sedan är den unika spelplatsen 
säkert något som har vägt tungt, 
menar Katarina Dahlbäck.

Vi som har varit i Mauritz-
berg betvivlar inte detta.

Katarina och Johan Dahlbäck är bara några dagar från premiären av Sommarfestivalen i 
vackra Mauritzberg. Ett imponerande program väntar i dagarna tre. Delar av den svenska 
musikeliten är på plats.
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