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STARRKÄRR. Av Alf 
Hambe har han beskri-
vits som en av landets 
bästa vissångare och 
gitarrister.

Nästa söndag 
kommer Jan-Olof 
Andersson till Starr-
kärrs bygdegård.

Det har åter blivit 
dags för Skratta & 
Sjung.

Söndagen den 18 mars hälsas 
våren välkommen i Starr-
kärrs bygdegård med sång 
och musik. Programvärd är 
i vanlig ordning Lennart 
Thorstensson, som dagen 
innan arrangerar Sång o Sånt 
i Mimers Hus.

– Jag är så oerhört glad 
över att kunna välkomna 
Jan-Olof Andersson till Ale 
kommun och Starrkärr. Jag 
håller med Alf Hambe om att 
Jan-Olof tillhör den svens-
ka eliten i sin genre. Han är 
helt enkelt enastående i sitt 
slag. Olle Adolphsson skri-
ver i sina memoarer att Jan-
Olof Andersson skulle kunna 
framträda som konsertgitar-
rist om han ville, säger Len-

nart Thorstensson.
– Förväntningarna på 

Skratta & Sjung höjs hela 
tiden. I höstas hade vi besök 
av Öbarna vilket var mycket 
uppskattat och nu bjuder vi 
återigen på högkvalitativ un-
derhållning. Det är roligt att 
kunna göra det.

Jan-Olof Andersson är 
sångare, gitarrist, pedagog 
och kompositör som under 
större delen av sitt yrkes-
verksamma liv turnerat med 
olika visproduktioner, offent-
liga och interna konserter 
samt pedagogiska program 
för skolor och institutioner.

– Jag samarbetar med 
musikanter, körer och in-
strumentalensembler i hela 
landet och även i våra nord-
iska grannländer. Min re-
pertoar sträcker sig från Eli-
zabethanska kärlekssång-
er från 1600-talets England, 
instrumentala solostycken 
för gitarr, vidare genom vår 
svenska vistradition och fram 
till egna sånger och tonsätt-
ningar, berättar Jan-Olof An-
dersson. 

Jan-Olof Andersson har 
bland annat belönats med 

Ferlinsällskapets Trubadur-
pris, LilleBror Söderlundh-
stipendiet, Ulf Peder Olrog-
stipendiet och Alf Hambe-
stipendiet.

– Vi ser fram emot en trev-
lig stund i Starrkärrs bygde-
gård. En del allsång blir det 
och förhoppningsvis ett och 
annat gott skratt därtill, av-
slutar Lennart Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. En blandning 
av humor, kärlek och 
intriger.

Det är några av 
huvudingredienserna i 
Verona, som hade pre-
miär på Pelarteatern i 
torsdags.

– Jag är mycket nöjd, 
alla gjorde fantastiska 
insatser, berömde 
regissör Sigge Fabi-
ansson sedan Tea-
tervindens medlemmar 
mottagit publikens 
hyllningar.

Efter månader av förbere-
delser och repetitioner var 
det för första gången skarpt 
läge när eleverna från Ahla-

fors Fria Skola tog plats i te-

atersalongen. Ytterligare ett 
antal skolframträdanden är 
inplanerade, men också två 

allmänna föreställningar.

– Nu på fredag är vi i Ale 
gymnasium. Vi hoppas natur-
ligtvis på mycket folk och en 
härlig stämning, säger en av 
Teatervindens mest rutine-
rade aktörer, Peter Örtvall, 
som spelar magister Strängh.

Musikteatern Verona är 
baserad på filmen ”10 orsa-
ker att hata dig”, som i sin 

tur bygger på William Sha-
kespeares pjäs ”Så tuktas en 
argbigga”. Publiken får följa 
Kattis (Wictoria Weine 
Lindgren) och Patrik (Jonas 
Jörgensen) och deras kom-
pisars vardag i mångskiftan-
de relationer till varandra. 
Föreställningen är förlagd i 
skolmiljö och berör attity-
der, krav och förväntningar 
på och mellan ungdomar.

– Det är lätt att man som 
ungdom gör saker för någon 
annan och inte för sin egen 
skull. Där skiljer sig Kattis 
från sina kamrater, förklarar 
Wictoria Weine Lindgren.

Hur var känslan inför 
premiären?

– Jag trodde jag skulle dö, 
men samtidigt är det en härlig 
känsla när musiken drar igång 
och man ser publiken. På 
scenen är det bara fullt fokus 
som gäller.

Vad vill ni förmedla med 
Verona?

– Framförallt ska föreställ-
ningen vara rolig att titta på, 
samtidigt som vi vill beskri-
va hur komplex kärleken är. 
Det gäller att utforska den, 
begå sina misstag och kanske 
träffa fel kille eller tjej innan 
den rätta dyker upp. Något i 
den stilen, säger Sigge Fabi-

ansson som utöver sin regis-
sörsroll också gestaltar den 
förmögna men osympatiske 
Jimmy Johansson.

Fotnot. Se även webb-tv på 
www.alekuriren.se.

Våren hälsas välkommen i Starrkärr
– Jan-Olof Andersson gästar Skratta & Sjung

Vissångaren och gitarristen 
Jan-Olof Andersson gästar 
Skratta & Sjung, som ar-
rangeras i Starrkärrs bygde-
gård nästa söndag.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bianca Stratford (Julia Insulán), pappa Stratford (Gunnar 
Bergevald) och Katarina Stratford (Wictoria Weine Lindgren) 
i diskussionstagen.

Wictoria Weine Lindgren.

I torsdags var det premiär för Verona på Pelarteatern i Alafors. Robin Bodefjord, Andreas 
Jyrkinen och Jimmy Johansson är tre av skådespelarna.

webb-tv

Har du blivit sämre på att festa bara för att du passerat den 

aktningsvärda åldern av 33 år? Knappast. Faktum är att du nu kan 

spela i en alldeles egen liga när det gäller att roa sig.

Fredagen den 16 mars öppnar Hatt Club 33 för alla i Kungälv med 

omnejd som undrar var de kan släppa loss utan att möta sina 

vänners barn på dansgolvet. Inträde, för- och varmrättsbuffé, 

kaffe och garderob kostar 225:-. Kan du hålla dig till efterinsläppet 

klockan nio så betalar du bara 150:-.

I Fontin blir det Tompas populära schlagerbar, på stora scenen 

spelar PS Live och Magnus Andersson är kvällens Dj.

Välkommen hit och visa hur man gör när man har en trevlig kväll.

För dig som  
har åldern inne.

Torget 2, 442 31 Kungälv. 0303-109 70, www.farshatt.se

F A R S  H A T T

Nästa chans att se musikteatern Verona blir nu på fredag i 
Ale gymnasium.

Huvudrollsinnehavarna Wictoria Weine Lindgren alias Ka-
tarina "Kattis" Stratford och Jonas Jörgensen alias Patrik 
Verona. 

Hyllad premiär av VeronaHyllad premiär av Verona


