
NÖDINGE. En är 20 år 
och från Skepplanda, 
den andre är 48 och 
från Kuba.

Duon Stefan Lind-
ström och Daniel 
Perez är annorlunda på 
många sätt.

Sättningen fiol och en 
unik basgitarr gör det 
särskilt spännande.

De träffades i våras i samband 
med en fest, där båda fram-
trädde. De fascinerade varan-
dra och det föll sig naturligt 
att börja spela ihop. Duon är 
så färsk att den inte ens har 
hunnit få något namn. Nu 
jagar de spelningar och upp-
drag. I onsdags fick publik på 
Mötesplats Ungdom se och 
framför allt höra vad de kan. 
Öppningen med Alexander 
Rybaks schlagerdänga Fairy-
tale är magisk. Sen rullar det 
på med allt från klassiska folk-
visor till aktuella radiohits.

Otroligt roligt
– Vi har otroligt roligt ihop 
och det stämmer bra på alla 

sätt. Att få med fiolen ger mu-
siken en ny dimension, det 
är riktigt kul, säger Daniel 
Perez och visar sedan upp 
vad som är minst lika exklu-
sivt för duon.

Perez har en sexsträng-
ad bas, men tre av strängar-
na är gitarr.

– Jag har byggt den själv 
och precis börjat använda 
den. Det är spännande och 
lite häftigt att ha bas och 
gitarr i ett och samma in-
strument.

Två musikprofiler
Det är två musikprofiler som 
är uppväxta med sina respek-
tive instrument. Daniel spelar 
även med ett salsaband inne i 
Göteborg och där tänker han 
presentera Stefan.

– Att kunna spela fiol som 
han gör är inte vanligt, menar 
Perez.

Stefan är just nu arbets-
sökande till vardags. Daniel 
jobbar som habiliteringsper-
sonl på Solhaga by i Lödöse. 
Att båda brinner för musiken 
och gärna skulle vilja ägna sig 

helt åt den råder det ingen 
tvekan om.

– Jag skriver mycket egen 
musik nu när jag har tid och 
sen bloggar jag en del. Det 
är möjligt att följa allt som 
händer i min karriär, berättar 
Stefan Lindström som redan 
har en diger meritlista.

Han har bland annat 
spelat ihop med en av Sveri-
ges främsta gitarrister, Janne 
Schaffer, och har också synts 
i teverutan tillsammans med 
Carola Häggqvist. Stefan 
Lindström har spelat i or-
kestern Scandinavian String.

Nu är det däremot upp-
drag på lokal nivå som efter-
lyses.

– Jag tror vårt koncept gör 
sig bra i alla sammanhang, 
till vardags och fest, avslutar 
Stefan Lindström.
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– Tack bra! Det har börjat 
samla på sig i vårt för-
rådshus med diverse olika 
prylar. Vi vet också att det 
är ännu fler saker på väg in.

Intresset för loppisen 
verkar stort med andra 
ord?

– Ja, det tycks så. Tidigare 
loppmarknader har arrang-
erats vid konferenscentret, 
nu blir det på gårdsplanen 
hemma hos oss. Förhopp-
ningsvis kommer det lika 
mycket folk som det har 
gjort förut.

Kan du avslöja något 
udda loppisfynd som kan 
intressera besökarna?

– Förutom traditionella 
ting som porslin, husgeråd 
med mera så kommer det 
att finnas två manskapstält 
till försäljning. Det är nog 
allt lite udda.

Ni kommer att ordna 
med lotterier också, 
berätta?

– Det stämmer! Vi har 
kontakt med ett antal spon-
sorer som lovat att skänka 
priser till våra lotterier, 

vilket vi är väldigt tack-
samma för. En originell 
vinst jag kan berätta om 
är en säck med 1,5 kubik 
björkved.

Vad ska ni använda 
pengarna till?

– De går oavkortat till 
behövande människor i 
Indien. De två tidigare 
loppmarknaderna har givit 
ett överskott på cirka 30 
000 vardera, så det får bli 
målsättningen den här 
gången också.

JONAS ANDERSSON

…Kurt Jannesson, en av arrangörerna till den loppmarknad som plane-
ras i Uspastorp lördagen den 25 augusti.

Hur går insamlingen?

Hallå där...

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stefan Lindström och Daniel Perez är en duo med tre instru-
ment. Stefans fiol kompletteras med Daniel bas/gitarr.

Daniel Perez med sitt eget 
hemmabygge, en basgitarr.

Sex strängar, tre för bas och tre för gitarr.

En annorlunda duo med unik sättningEn annorlunda duo med unik sättning

�������	
��	����������	�������������������������������� !���"�!�������� !���"�!��
ÄLVÄNGENS CYKEL  

CRESCENT 24” DIRT
Alu ram, skivbroms, fjädrande framgaffel. 
Vit eller orange. Rek pris 3.795:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SCOTT VOLTAGE 26” YZ30 -12
21-vxl shimano acera. Alu ram, skivbroms, 
fjädrande framgaffel. Storlekar S-M-L.
Rek pris 5.295:-

LAZER O2 HJÄLM
Storlek 53-61. Olika färger. Rek pris 995:-


