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LILLA EDET. Sälen 
lockar inte bara skidå-
kare.

I slutet av september 
samlas landets alla 
countryälskare på Hög-
fjällshotellet.

Jeanette Petters-
son finns med som en 
av finalisterna när SM 
avgörs.
Jeanette Pettersson från Lilla 
Edet har släppt två album 
varav det senaste kom ut i de-
cember 2011. 

– Skivan har fått en jättebra 
respons och folk som har hört 
den tycker plattan är kanon. 
Problemet är att få ut skivan 
på bred front. Det säljs inte 
alls skivor på samma sätt som 
det gjorde förr, förklarar Jea-
nette.

– Min förhoppning är att få 

komma ut och spela på olika 
festivaler och liknande, så att 
man gör sig ett namn och på 
så sätt kan sprida sin musik.

Country-SM blir natur-
ligtvis ett utmärkt skyltföns-
ter för Jeanette Pettersson. 
För cirka en månad sedan 
kom beskedet att hon blivit 
uttagen som en av tre fina-
lister i kategorin alterna-
tiv country. De övriga kate-
gorierna som det tävlas i är 
rock, bluegrass, rockabilly 
och pure.

– Jag blev naturligtvis jät-
teglad när jag fick beskedet, 
men samtidigt hade jag inte 
hört med bandet om de var 
villiga att ställa upp. Något 
arvode utgår inte, bara 
boende och mat. Resan får 
man finansiera på egen hand. 
När jag ringde till grabbarna i 
bandet och till mina två kör-

tjejer var det ingen som sade 
nej utan alla är på. Det är en 
sorts bekräftelse på att de tror 
på min musik, annars hade 
de inte ställt upp. Så snäll är 
ingen, säger Jeanette.

Skithäftigt
Tävlingsmomentet äger rum 
på fredagen. Jeanette och 
hennes band kommer att få 
framföra fem låtar varav tre 
covers. På lördagens bankett 
avslöjas sedan vinnarna i res-
pektive kategori, som då får 
möjligheten att uppträda en 
halvtimme var under kväl-
lens fest.

– Det vore naturligtvis 
skithäftigt! Det kommer att 
vara massor av musikintres-
serade personer på plats och 
dessutom branschfolk som är 
i Sälen just den här helgen. 
Har jag tur leder det någon 

vart, men det är inget som jag 
förväntar mig. Chanserna att 
karriären ska ta fart ökar dock 
med 600 procent om alterna-
tivet är att sitta hemma i var-
dagsrummet och spela, skrat-
tar Jeanette.

Nyligen fick Jeanette hem 
sina specialbeställda boats 
från USA. Skulle hon nå sina 
drömmars mål i Sälen gäller 
det att leva upp till epitetet 
countrydrottning.

– Dyrt var det med frakt 
och allt, men det får det vara 
värt. Jag har inte gått i boats 
tidigare fast måste erkän-
na att det känns riktigt bra. 
Förhoppningsvis för de tur 
med sig.

Sveriges nya countrydrottning?
– Jeanette är en av finalisterna på SM

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jeanette Pettersson från Lilla Edet är en av tre finalister i 
kategorin alternativ country när Country-SM avgörs på Hög-
fjällshotellet i Sälen 28-29 september.

LILLA EDET. Det rustas 
för festival i Lilla Edet.

Den här gången 
kommer arrang-
emanget att äga rum 
på parkeringsplatsen 
framför kommunhuset.

– Det bästa alternati-
vet då vi vill vara i cen-
trum, säger Bengt-Arne 
Westerlind, president i 
Lions Club Lilla Edet.

1999 utökades Lions mark-

nad med festivaltält och 
artister, det som blivit Edet-
festivalen. Konceptet har 
utvecklats under åren och är 
numera en given succé, som 
lockar både gammal och ung. 
Edetfestivalen arrangeras 
alltid sista helgen i augusti, 
i år infaller den 31 augusti-1 
september.

– Festivalen har blivit en 
angelägenhet för hela kom-
munen och folk går verkligen 
man ur huse. En förklaring 

till det är säkerligen att det 
inte händer så mycket i Lilla 
Edet övrig tid på året och en 
annan framgångsfaktor är att 
pengarna som kommer in 
går till välgörande ändamål. 
Festivalen föder sig själv på 
något vis, förklarar Bengt-
Arne Westerlind och fortsät-
ter:

– Vad vi också har kunnat 
konstatera är att festivalen 
utgör något av en återvän-
darhelg för folk som flyt-
tat ifrån kommunen. Man 
kommer hit för att träffa 
gamla kompisar och umgås.

2011 blev ett rekordår 
för Lions Club Lilla Edet. 
Föreningen fick in hela 
648 000 kronor och festiva-
len är naturligtvis en viktig 
inkomstkälla.

– Dessa insamlade medel 
går till olika samhällsprojekt 
och till att hjälpa människor 
som har det svårt. Insam-

lade medel går oavkortat till 
hjälpverksamheten, betonar 
Bengt-Arne.

Årets festival tar sin början 
på fredagseftermiddagen då 
restaurangtältet öppnar. Det 
blir lotterier och utställning, 
EdetGruppen visar bilder 
och filmer innan den musi-
kaliska underhållningen tar 
över. G.O Rock Along Band 

värmer upp publiken och 
sedan är det dags för dans-
bandskungarna i Streaplers 
att inta scenen.

Festivalen återupptas på 
lördag morgon med diverse 
aktiviteter för barn, bland 
annat ansiktsmålning, godis-
regn och cirkus. Dessutom 
kan besökarna se fram emot 
en modevisning och så blir 

det utdelning av årets ung-
domsstipendium. På kvällen 
fortsätter festen med massor 
av musik signerat Hotshot’s 
med stöd av Combo Abzint 
och Pankbanken.

Räkna med ett hejdund-
rande festivalröj i dagarna 
två!

JONAS ANDERSSON

Rustar för Edetfestival
– Lions koncept är en given succé

Nästa helg, fredag och lördag 31 augusti-1 september, arrangeras Edetfestivalen. Sin vana 
trogen bjuder Streaplers upp till dans på fredagskvällen.               Arkivbild: Jonas Andersson

Hjärtum Västerlanda 
PRO-förening hade den 8 
augusti sitt sedvanliga ”Kul 
i Parken”.  Närliggande 
pensionärsföreningar var 
inbjudna att vara med. Ett 
70-tal medlemmar mötte 
upp i Strömsparken. Vår 
ordförande Berth Anders-
son hälsade välkommen och 
presenterade programmet.
Först talade Ulf Wetter-
lund om gjorda och kom-
mande satsningar i Parken. 
Därefter underhöll Utby 
ukulelegäng. Under tiden 
som deltagarna gick rondan 

i tipspromenaden startade 
Birgitta Örsberg och 
Anne-Marie Marmebro 
grillen och bjöd samtliga 
på välsmakande korv med 
bröd.

Vår egen sång och musik-
grupp äntrade scenen och 
underhöll medan vi andra 
tog kaffepaus. Det lyckade 
och uppskattade evene-
manget avslutades med 
prisutdelning för poäng-
promenaden som vanns av 
Birgitta Johansson. 

Hjärtum Västerlanda PRO
Lennart Eriksson

Pensionärsfest i Strömsparken

Utby ukulelegäng stod för musikunderhållningen i 
Strömsparken.
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� DANS FÖR BARN MELLAN 4-15 ÅR
START VECKA 37

Dansa i Lilla Edet! Absolute showkidz


