
SKEPPLANDA. Dan 
Reed Network var för-
band till Bon Jovi 
och självaste Rolling 
Stones.

I söndags kväll gav 
Dan Reed Vadbacka 
Gästgiveri en akus-
tisk konsert de sent 
kommer att glömma.

Rainbow Child var 
hemma.

– Du vet, jag har spelat på 
scener och arenor som du 
inte ser änden på. Ändå är 
det inget som slår det här. 
Nära, intimt och personligt. 
Det här är det bästa jag vet, 
som att komma hem, sa Dan 
Reed och skakade hand.

Undertecknad fick nypa 
sig både en och två gånger 
i armen för att förstå att det 
verkligen hände.

Mikael Blomfelt och Jonas 
Bengtsson, krögare på Vad-
backa Gästgiveri, tvekade 
inte en sekund när tillfället att 
få Dan Reed till krogen dök 
upp. En exklusiv spelning för 
exklusivt utvalda.

– Vi har pratat om det med 
små bokstäver. Vi ville ha det 
under kontroll och det blev 
precis så bra som vi önskade, 
konstaterade en mer än nöjd 
Jonas Bengtsson som fick 
äran att utmana artisten på 
spontanmusik i baren.

Jonas valde superhits med 
Bon Jovi och Tomas Ledin. 
Dan Reed behövde bara ta 
ton för att förtrolla publi-
ken. Oavsett vad han sjöng 
denna kväll så blev det ma-
giskt. Hans karaktäristiska 
stämma fyllde lokalen med 
förtrollning.

Under den akustiska kon-

serten för ett 50-tal gäster be-
rättade Dan Reed om sitt livs 
resa från firad artist till ett liv 
med droger och kampen för 
att hitta tillbaka. Den gick 
bland annat via Jerusalem och 
en tid i kloster i norra Indien

– Livet i Jerusalem är fas-
cinerande. Det är ett religi-
öst centrum, där många söker 
meningen med livet och den 
rätta bilden av Gud. Det skil-
jer sig mot det kommersiel-
la New York och underhåll-
ningsindustrins Mecka Los 
Angeles. Vi i väst är inte alltid 
så logiska, bombar gärna 
muslimska städer men på 
samma plats skriver vi samti-
digt "Jesus loves you", sa Dan 
Reed som gav många intres-
sant reflektioner.

En av Dan Reed Networks 
första hits "Get to you" fick 
publikens största deltagande, 

men längst applåd blev det 
när monsterhiten "Rainbow 
Child" firades av.

Efter konserten stanna-
de artisten kvar och signera-
de plattor i baren. Stämning-
en var på topp och på frågan 
om Dan Reed Network som 
band kommer att återfören-
as avslöjade huvudpersonen:

– Vi är fortfarande goda 
vänner, men alla har gått 
vidare och är framgångsrika 
på olika håll. Ni får hålla till-
godo med mig.

Det gör vi mer än gärna!

2012  |   vecka 18  |   nummer 17  |   alekuriren 23NÖJE

KOLLANDA. Bollar 
rullar bara sporadiskt 
på Skogsvallen nu för 
tiden.

Istället för fotboll 
kommer det dock att 
spelas musik i Kollanda 
under nästa vecka.

Det har blivit dags 
för vårens dragspels-
stämma som äger rum 
torsdag-söndag, 10-13 
maj.

Det är Ingrid och Bengt 
Tilly, som tillsammans med 
Gunilla och Rune Hans-
son, är initiativtagare till den 
dragspelsstämma som förra 
året lockade en hel del besö-
kare till Skogsvallen och som 
arrangörerna ska hoppas bli 
minst lika succéartad i år.

– I fjol räknade vi in ett 
40-tal husvagnsekipage, men 
det finns plats för betydligt 
fler. Vi har både gräs- och 
grusplanen att ta i anspråk 
om det behövs. Förhopp-
ningsvis får vi tur med vädret, 
säger Bengt Tilly.

De första spelmännen lär 
ansluta redan på torsdagen, 
men det är först på fredags-
eftermiddagen som det offi-
ciella startskottet äger rum. 
Det blir förutom allspel och 

allsång även ett framträdande 
av populära Korsdraget.

– Serveringen kommer 
att hålla öppet i klubbhuset 
under hela stämman. Där 
erbjuds också tak över huvu-

det om regnmolnen skulle 
göra sig besvär, avslutar 
Ingrid Tilly.

Nu blir det drag på Skogsvallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torsdag-söndag, 10-13 maj, arrangeras dragspelsstämma på 
Skogsvallen i Kollanda. 
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Ale Vikingagård

Rainbow Child har blivit vuxen

VADBACKA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stjärna i centrum. Krögare Jonas Bengtsson och Mikael Blomfelt gladdes åt att ha självaste 
Dan Reed på besök i Skepplanda.


