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Program 
SURTE BK-DAGEN 

16/6 2012
12.00 Samling Paradisgården

12.00-16.00 Tipspromenad/tipsbingo, lotterier, tävlingar, 
gratis varmkorv m.m. anmälan laguppdelning brännboll

14.00-16.00 Brännbollsturnering
16.00-16.30 Presentation av bandylagen

16.30-18.00 Årsmöte Surte Bandyklubb 
18.00 Öppnar 7:an

19.00-01.00 Supporteklubbens fest.
Hjärtligt välkomna önskar Surtebandy.

Division 3 NV Götaland

VS

SKOFTEBYNS IF
LÖRDAG 16 JUNI

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se
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Matchvärd

HÅLANDA. Det stun-
dar 3-årsjubileum till 
helgen.

Familjen Dahlbäcks 
projekt Kultur på Mau-
ritzberg presenterar 
ett nytt storslaget pro-
gram.

Återigen står en 
opera i centrum, en 
unik version av Troll-
flöjten engagerar 30 
professionella musiker.

Kulturälskare i allmänhet 
och musikfrälsta i synnerhet 
kommer att sväva i sjunde 
himlen till helgen, åtminsto-
ne om de väljer att gästa Mau-
ritzberg i Hålanda. Program-
met som Kultur på Mauritz-
berg bjuder är med Aleögon 
sett minst sagt magnifikt.

– Det spelar nog ingen 
roll med vilka ögon du be-
traktar programmet. De är 
professionella musiker alli-
hop som kommer. Vi är oer-
hörta stolta och glada över 
att kunna genomföra festiva-
len på nytt, säger Johan och 
Katarina Dahlbäck.

Tillsammans med sina 
aktiva döttrar Marika och Jo-
hanna har de lyckats få ihop 
en repertoar som de flesta ar-
rangörer skulle drömma om. 
Det börjar med en jazzfredag, 
där Sarah Riedel är först ut. 

Senare på kvällen väntar Lars 
Jansson Trio.

– Det är tufft för jazzmusi-
ker, trots att det är en ganska 
populär genre. Det är ändå 
svårt för dem att få spelning-
ar så vi är glada över att kunna 
erbjuda det här, säger Kata-
rina.

Lördagen går i operans 
tecken. Den klassiska Troll-
flöjten av Mozart kommer 
att förtrolla tillvaron för pu-
bliken. Johanna Dahlbäck 
har utgått från originalsagan, 
men stöpt den i en moderna-
re form. Den digitala tekni-
ken kommer att sätta sin egen 
prägel på mästerverket.

– Det är utmanande att an-
vända många olika uttrycks-
former och det är spännande 
med en så stor ensemble. Vi 
är i år 13 musiker, en profes-
sionell kör med 14 personer 
och dessutom tre solister. Det 
är vår största satsning hittills, 
säger Johanna som inte bara 
är producent utan också an-
svarar för manus och regi.

Härlig atmosfär
Operan spelas vid två tillfäl-
len under lördagen. På efter-
middagen blir det kammar-
musik, där pianisten Emma 
Gilljam sitter vid flygeln.

– Det kommer nog att 
skapa en härlig atmosfär. Vi 
hoppas att folk vill komma 

och ta en fika, lyssna lite och 
kanske bara koppla av med 
lite musik i bakgrunden. Det 
är ett unikt tillfälle och vi vet 
inget om framtiden. Det är 
ett program av högsta klass 
som vi omöjligt vet om vi kan 
presentera i Hålanda igen, så 
tveka inte om ni är nyfikna, 

menar Marika Dahlbäck.
Kultur på Mauritzberg har 

haft EU-stöd via Leader Göta 
älv i två år och sedan starten 
för tre år sedan har totalt 40 
konserter arrangerats.

– Det har inneburit mycket 
för vår möjlighet att utveckla 
idén med lokala kulturevene-

mang. Nu får vi försöka hitta 
nya vägar. Förutom Leader 
har vi också ett fantastiskt 
samarbete med lokala spon-
sorer och partners. Utan dem 
hade det också varit svårt att 
genomföra den här verksam-
heten, säger Johan Dahlbäck.

Söndagen är vigd åt famil-

jen. Barnmusikalen Kattre-
san, baserad på Ivar Aroseni-
us kända bilderbok, sätt åter 
upp. En populär repris från 
fjolåret.

Sommarfestival i Mauritzberg
– Ett evenemang på högsta nivå

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kultur på Mauritzberg presenterar återigen en sommarfestival i dagarna tre och precis som tidigare år är det ett program på 
hög musikalisk nivå. Familjen Dahlbäck, Johan, Katarina, Marika och Johanna håller i trådarna.


