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VARMT
VÄLKOMNA!

NU ÄR VI 
TILLBAKA
VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22 • AFTER WORK

STARRKÄRR. Nu är det 
klart!

Populära Öbarna 
kommer att gästa hös-
tens Skratta & Sjung.

– Det blir en höjdare, 
försäkrar Inga-Britt 
Karlbom i arrangörs-
kommittén.

Skratta & Sjung har blivit 
en riktig succé sedan det 
introducerades i Starrkärrs 
bygdegård för tre år sedan. 
Det har varit fullt hus varje 
gång och med artister som 
gått helt i publikens smak. 
Flottans kavaljerer, Lars-

Eric Frendberg och Leif 
”Loket” Olsson är bara 
några exempel på underhål-
lare som uppträtt tillsam-
mans med allsångsledaren 
och tillika dragspelskonstnä-
ren Lennart Thorstensson.

Nu är det också klart med 
dragplåstret till höstens 
arrangemang, som äger rum 
söndagen den 16 oktober. Då 
kommer nämligen Öbarna 
på besök, som består av den 
bohuslänska duon Eva Jar-
nedal och Janne Magnars-
son.

– Det blir något alldeles 
speciellt. Öbarna är kända 

för sina vackra visor. Eva Jar-
nedal är dotter till Huldas 
Karin som Evert Taube 
diktade om och därför har 
hans sånger en given plats i 
deras repertoar, säger Inga-
Britt Karlbom.

Öbarnas tolkning av 
”Inbjudan till Bohuslän” 
är alltid en återkommande 
begäran i olika sammanhang. 
Vi utgår från att den visan 
också kommer att framföras i 
Starrkärrs bygdegård den 16 
oktober.

Öbarna kommer till Starrkärr i höst
– Uppträder på Skratta & Sjung

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öbarna, som består av Eva Jarnedal och Janne Magnarsson, kommer till Starrkärrs bygde-
gård den 16 oktober i samband med att Skratta & Sjung arrangeras.

Arkivbild: Jonas Andersson
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20/8 MELLAN 14.00 OCH MIDNATT
PÅ FURULUNDSPARKEN!

100KR INTRÄDE (50 FÖR MEDLEM=)

Biljettsläpp 29/7. Förköp på Allans Bokhandel, Biblioteket i Nödinge samt Mötesplats ungdom

HEJA HÅRDROCK – ALE
PRESENTERAR

HARDROCK BARBEQUE

EAGLESTRIKE • TWIN • ELDRIMNER
TIME FOR YOUR DECADENCE

VOLFRAM • RAWBURT 

– DROGFRITT –

CLINIK MED CHRISTIAN ALSING CA KL. 17.00


