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ALAFORS. Häng fram 
skjortan och putsa 
dansskorna!

Nu på fredag kommer 
Sveriges hetaste dans-
band till Furulundspar-
ken.

– Vi har upplevt en 
fantastisk vår, säger 
Streaplerssångaren 
Kenny Samuelsson till 
Alekuriren.

Streaplers är som ett årgångs-
vin. De blir bara bättre med 
åren. När gruppen firade 
50-årsjubileum på Liseberg 
2009 var det inte bara en his-
torisk tillbakablick över fem 
fantastiska decennier utan 
också ett avstamp mot nya 
utmaningar.

– Showen på Liseberg var 
magisk och sedan har det bara 
rullat på. Publiken är med oss 
vart vi än kommer och det 

känns helt fantastiskt. Det är 
förbaskat roligt att spela just 
nu, säger Kenny Samuelsson, 
hemmahörande i Torp, bara 
ett par kilometer från Furu-
lundsparken.

– Det är naturligtvis extra 
roligt att få spela på hemmap-
lan. Furulundsparken har en 
speciell plats i hjärtat. Jag 
kommer ihåg när man i ung-
domsåren var här och lyss-
nade till band som Flaming-
okvintetten och Schytts. Det 
var stort, säger Kenny samti-
digt som han blickar ut över 
Ahlafors IF:s folkparksidyll.

Efter två majveckor med 
spelningar på det grekiska 
semesterparadiset Kreta har 
Streaplers upplevt en hektisk 
period på svensk mark. I förra 
veckan var det framträdanden 
onsdag till söndag.

– Kalendern är fullspäck-
ad och vi ser fram emot en 
härlig sommar med många 

trevliga folkparksbesök, för-
klarar Kenny Samuelsson.

I påskas sändes en doku-
mentärfilm om Streaplers 
och nyligen fanns dansband-
sikonerna med i Bingolot-
tos studio. Det har ytterliga-
re förstärkt Streaplers drag-
ningskraft.

– När vi spelade på Polket-
ten för två veckor sedan var 
det rekordmycket folk. Det 
vore naturligtvis roligt om vi 
kunde få uppleva något lik-
nande i Furulundsparken på 
fredag, säger Kenny.

På den traditionella Gök-
ottedansen med No Tjafs i 
onsdags kom 641 besökare till 
Furulund. En reprisering av 
den siffran vore inte omöjligt 
att uppnå när Sveriges bästa 
dansband intar scenen.

Streaplers hetare 
än någonsin
– På fredag spelar man i Furulundsparken
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Kenny Samuelsson, sångare och tillika gitarrist i dansbandet Streaplers, ser fram emot fre-
dagens spelning i Furulundsparken.

STARRKÄRR. En väl-
bekant röst hörs åter i 
Prästalund på torsdag 
kväll.

Trubaduren Lars-Eric 
Frendberg underhåller 
med ett sommarinspi-
rerat program.

Vid regn hålls arrang-
emanget i Starrkärrs 
bygdegård.

Det blir en favorit i repris 
när Lars-Eric Frendberg 
kommer till Prästalunds 
hembygdsgård på torsdag. 
Hur många gånger han har 
varit i Starrkärr vet ingen, 
men en långvarig tradition är 

det i vilket fall som helst.
– Jag tror vi närmar oss 

25 spelningar. Lars-Eric är 
oerhört uppskattad och det 
brukar alltid komma mycket 
folk. Förhoppningsvis har vi 
tur med vädret, så att vi kan 
genomföra arrangemanget 
utomhus i Prästalund, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Besökarna uppmanas att 
ta med kaffekorg. Däremot 
behövs inget regnställ om 
nederbörd skulle råda.

– Regnar det så flyttar vi 
inomhus. Då spelar Frend-
berg i bygdegården, förklarar 

Inga-Britt.
JONAS ANDERSSON

Favorit i repris med Frendberg

Trubaduren Lars-Eric Frend-
berg gästar Prästalund på 
torsdag kväll.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


