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– Jajamän! Det är skivan 
”Streaplers bästa” från 
2008 som har sålt guld. 
Det känns naturligtvis jät-
teroligt.

Betydligt tråkigare är 
att din gitarr har blivit 
stulen?

– Ja, så illa är det. Det 
hände när vi spelade i Sala 
Folkets Park förra helgen. 
I pausen var det någon som 
klev upp på scenen, tog 
gitarren som hängde på sta-
tivet, och smet ut bakvägen.

Har du varit med om 
något liknande?

– Nej, det har aldrig hänt 

att vi blivit av med grejer 
från scenen. Däremot har vi 
haft inbrott i bussen, men 
det är en helt annan grej. 

Vad var det för typ av 
gitarr?

– En akustisk gitarr från 
mitten av 80-talet. Den har 
jag haft under alla år och 
det var en kär ägodel. Nu 
blir det till att köpa en ny.

Ni har kommit igång 
igen efter er semester?

– Ja, vi upplevde en hek-
tisk men fantastiskt lyckad 
sommar och hade efter det 
några veckors välbehövlig 
semester i september. Nu 

rullar det på som vanligt 
igen. Samtidigt som vi är 
ute på olika dansställen 
håller vi på att spela in en 
ny skiva.

När planerar ni för 
skivsläpp?

– Vi har kommit överens 
med skivbolaget om att 
göra det i februari. Vi har 
en hel del material som 
redan är klart. Det blir en 
skiva i sann Streaplersanda 
som vi har höga förvänt-
ningar på.

…Kenny Samuelsson, sångare och gitarrist i dansbandet Streaplers.

Stämmer det att ni har fått en guldskiva?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På morgonen den 6 juli 
träffades vi i folkmusik-
gruppen ALEgato på Bing-
sjöstämman i Dalarna. På 
en av sommarens varmaste 
dagar var vi bland de första 
som anlände till Bingsjö och 
under dagen och framför allt 
mot kvällen kom det allt fler 
människor dit. 

Den årliga Bingsjö-
stämman är Sveriges störs-
ta folkmusikstämma och dit 
kommer personer från hela 
Sverige och delar av världen 
för att spela. Bingsjö är en 
väldigt mysig liten by mitt 
ute i ödemarken. Den består 
i princip av en kulle, några 
hus och hagar. På kullens 
lilla yta trängdes tusentals 

glada och spelsugna männis-
kor. Fioler och nyckelharpor 
blandades med gitarrer och 
exotiska instrument. Det var 
verkligen en unik upplevel-
se. Musiken var det vi alla 
hade gemensamt och det 
fanns inga gränser för vilka 
man kunde spela med. Det 
spelades överallt och om vi 
hörde en låt som vi kände 
igen var det bara att hänga 
på. Att spela på detta sätt 
kallas buskspel.

Det var dock inte bara 
fritt; det fanns några tider 
att förhålla sig till. Allspelet 
med bland andra Kalle Mo-
reaus som ledare var häftigt, 
likaså var de olika kurserna 
och uppträdandena på scen. 

Stämningen var munter och 
upprymd och folk spela-
de och dansade långt in på 
småtimmarna. Vi i ALEgato 
gav upp runt tvåtiden. De av 
oss som ville tälta på områ-
det fick det inte lätt att sova. 

Vi vill tacka de föräld-
rar som ställde upp och 
körde oss dit och hjälpte till 
på olika sätt samt Elinor 
Emilsson, vår lärare, som 
tipsade oss om stämman och 
också var med oss och spe-
lade. Dessutom vill vi tacka 
Kulturskolans intresseför-
ening bidrog ekonomiskt. 
Utan dessa hade resan inte 
varit möjlig.

Hanna Ericsson
Hannah Lindmossen

ALEgato spelade i Bingsjö
– Sveriges största folkmusikstämma 

Folkmusikgruppen ALEgato medverkade på Bingsjöstämman i Dalarna.

G Ö T E B O RG – K I E L

Läs mer och boka på stenaline.se, 
031-704 00 00 eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift vid personlig service.

/person 
2 kvällar ombord och en heldag i Kiel

GÖTEBORG–KIEL 
Shoppa 

i Tyskland
fr 1155:-

Vår svenska krona är fortfarande stark och du shoppar 

riktigt smart, billigt och kul både ombord och i Tyskland. 

Så lämna vardagen och checka in på vårt fl ytande hotell! 

Ombord kopplar du av och umgås till god mat och dryck. 

Gratisbuss avgår från Stenaterminalen i Kiel till CITTI 

PARK, ett av norra Tysklands största shoppingcenter 

med ca 80 butiker.

*I priset ingår båtresa Göteborg–Kiel t/r med vändande båt, frukost t/r samt bekväm 2-bäddshytt med över- och underbädd utan    

  havsutsikt. Priset gäller vid 2 personer i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser.
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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


