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MIKAEL GODÉE EVE BEUVENS QUARTET

Biljetter: 100 kr. Förköp: Glasbruksmuseet,
Surte Bibliotek och Nödinge Bibliotek fr.o.m 27/9

EUROPEISKT
JAZZMÖTE

Mikael Godée är välkänd svensk jazzmusiker 
som återfinns i band som Änglaspel och
Corpo. I det musikaliska mötet med belgiska 
pianisten Eve Beuvens händer det något 
alldeles speciellt och vackert.
Beuvens tillhör Belgiens intressantaste 
jazzmusiker med sitt fräscha, intelligenta
och nutida spel. Europeiska jazztoner.

SURTE GLASBRUK TORSDAG 11 OKTOBER
KL 19.00
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Eve Beuvens
Mikael Godée
Magnus Bergström
Johan Birgenius

Alekuriren har tidigare berättat om hålanda-

bon, dataprogrammeraren och musikskapa-
ren Lars Netzel som förra vintern släppte sin 
första EP med bandet Helm. 

Under det senaste året har de egenskrivna 
låtarna tagit sig ett alltmer privat uttryck och 
han kände därför att de inte riktigt passade 
att spelas ihop med hela bandet. Då föddes 
soloprojektet som av flera olika anledningar 
fick namnet ”Not Lars”. 

På bara tre veckor har hans första musikvi-
deo närmare 1500 visningar på Youtube och 
han har bland annat fått signera CDR-skivor 
som han skickat till nyvunna fans i Tyskland. 

Intresset för naturen är stort och hemma i 
huset mitt i Hålandas lantliga idyll låter Lars 

kreativiteten flöda. 
Valet av inspelningsplats var inte svårt efter 

att ha satt sin fot i ett av Risvedens vackra 
naturreservat i somras. Han har alltid fasci-
nerats av skogens mystik och det är förmodli-
gen ingen slump att den går hand i hand med 
musiken han skapar.

– Så gott som all musik jag gör är melan-
kolisk och mörk. Jag försöker att skriva texter 
där budskapet inte är så uppenbart. Det får 
inte bli för konkret utan lämnas öppet för 
tolkning så att lyssnarna känner att låten är 
för dem och kan göra den till sin egen. 

Spelning på fredag
Den syntiga abstrakta musik-
stilen är svårbeskriven, men 
många skulle likna den vid 
80-talets ”new romantic” 
eller filmmusikinspirerad 
”dream pop”. 

Även om Lars brinner för 
att skapa musik är han osäker 
på om han skulle vilja ha den 
som levebröd. 

– Jag vill inte förstöra 
musik och risken är stor att 
man gör det när man får leve-
renspress på sig. Än så länge 
nöjer jag mig med att syssla 
med det på fritiden.

Nu på fredag den 28 sep-
tember premiärspelar Not 
Lars på Parken i Göteborg. 
Synthkvällen, som går under 
namnet Indie-AW Synthe-
dition, presenteras av Won-
derland Records och Annas 
klubbland. 

Lars Netzel har redan 
material för ett helt album, 
men när det släpps är ännu 
oklart. Han har hittills satsat 
främst på att nå publiken 
genom sociala medier och 
musiken från Ale sprids nu 
som en löpeld över världen.

JOHANNA
ROOS

– Lars Netzel förenar musik med unik natur
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Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 135:-

Jesus Christ Superstar
Live från Birminghamn

200:-

Mozarts sista opera är en saga där 
ljus, mörker, kärlekens och musikens 

kraft står i centrum. Regissören 
Ole Anders Tandberg har tidigare 

satt upp Mozarts Così fan tutte och 
Figaros bröllop på Kungliga Operan.

Fredag 19 okt kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 120:-

Trollflöjten
Från Stockholms Operan

200:-

Rasmus är en liten pojke som bor 
på ett barnhem för övergivna barn. 
En dag bestämmer han sig för att 
rymma. Han träffar Paradis-Oskar 
och tillsammans ger de sig ut på 
luffen på spännande och roliga 

äventyr.

Söndag 7 okt kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Rasmus på luffen
Familjeföreställning (5-12 år)

60:-

HÅLANDA. När Lars Netzel skulle 
spela in sin första musikvideo till 
soloprojektet ”Not Lars” valde han 
att låta handlingen utspela sig i Sle-
reboåns naturreservat i Ale.

Skogens mystik i symbios med 
låten ”Worry” visade sig vara ett 
vinnande koncept.

Musikvideon till låten ”Worry” är inspelad i 
Slereboåns naturreservat i Ale.

Hålandabon Lars Netzel är rädd om musiken 
och är därför försiktig med att försöka för-
sörja sig på den. 

Musikvideon från AleskogenMusikvideon från Aleskogen


