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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

ÄLVÄNGEN. Nu är det åter 
dags för Repslagarmuseets 
populära musikcaféer. Först 
ut denna vår är Begonia Jazz-
band, som uppträder nu på 
torsdag.

En fartfylld kväll med 
en salig blandning av jazz, 
swing, blues, dixieland, ever-
green, gospel och dansmusik 
utlovas. ”Glad jazz” på hög 
nivå som värmer gott i kalla 
februarikvällen.

Begonia Jazz Band består 
av sex grånade gentlemän 
(70-80 år unga) som sedan-
barnsben haft musikutöv-
ning som ett stort intresse. 
Grabbarna är: Kent Larsson 
(trumpet och flygelhorn), 
Bengt Pettersson (klarinett 
och altsaxofon), Bo Ljung-
berg (alt, sopran, tenor och 
saxofon), Roger Malmstedt 
(banjo), Roy Ottosson (gui-
tarr), Volmar Lindquist 
(bas).

Några av grabbarna 
spelade under 50-60 talet 
dansmusik i folkparker och 
hade engagemang som res-
taurangmusiker. Några har 
spelat och spelar fortfarande 
i olika tradjazzband i Göte-
borg samt i blåsorkestrar 
exempelvis Tant Bertas, 
Happy JazzBand, Skepp-
landa blåsorkester, Öckerö 
storband med flera.

Tillsammans började de 
att spela för cirka två år sedan 
efter att ha träffats i olika 
musiksammanhang. I början 
hemma hos Kent i Nödinge 
varannan vecka. Efter att ha 
ätit ärtsoppa och punsch av 
varierande styrka övade de 
och tjötade samt hade kul 
ihop.

För ett halvår sedan fick 
de, tack vare stöd från ABF 
Kungälv, hjälp med en rep-
lokal där de numera träffas 
varje måndag.

Hittills har Begonia haft 
några kyrkospelningar (jazz 
och gospel), föreningsspel-
ningar

(Rotary, PRO med mera) 
mässa i Nol och Nödinge 
samt privata tillställningar 
med dans.

De är inte ute efter att bli 
överhopade med spelningar. 

För bandet är musiken frisk-
vård och ett sätt att umgås 
och må bra.

Varför skall en Alebo 
komma och lyssna på Bego-

nia Jazzband? Jo, för att njuta 
av musiken och se att livet 
inte tar slut efter 70 eller 80 
heller för den delen.

❐❐❐

LÖDÖSE. Luffarslöjd, 
eller trådslöjd, är en 
gammal teknik.

Genom att arbeta 
med tänger formar du 
metalltråd och skapar 
på så sätt ett föremål.

Det var vad besö-
karna till Slöjdklubben 
Lövet fi ck pyssla med 
under sportlovsveckan.

Slöjdklubben Lövet slog i 
förra veckan upp dörrarna till 
sin föreningslokal i Lödöse 
dit lovlediga skolungdomar 
hälsades välkomna.

– Ett bra tillfälle att mark-
nadsföra vår förening och 
visa upp vad vi sysslar med, 
förklarar slöjdklubbshandle-
dare Tord Andersson.

– De som vill fortsätta 
slöjda är hjärtligt välkomna 
till oss på måndagskvällar. 
Vi sysslar med olika typer 
av hantverk, vi täljer, syr 
och luffar. Ibland lånar vi in 
handledarkompetens från 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven, exempelvis när 
det gäller knyppling och tov-
ning, säger Tord.

Alekuriren fanns på plats 
hos Lövet på onsdagsmor-
gonen då ett tiotal barn och 
nästan lika många föräldrar 
hade samlats för att få lära sig 
mer om luffarslöjd.

– Allting går att göra 
med lite ståltråd, finessen 
är hur man binder ihop det, 
sade Tord som instruerade 

de nyfikna deltagarna till-
sammans med sin kollega 
Aranka Dezsö.

Barnen fick på egen hand 
göra en potatisplockare och 

när den var klar väntade fika-
stund med festis och bulle.

– Begonia Jazzband underhåller

Musikcafé på Repslagarmuseet
Begonia Jazzband underhåller på Repslagarmuseet i Älvängen torsdag 21 februari.

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show från 
695:-/kuvert. Spelas 8, 9, 15, 16, 22, 23 
mars och 5, 6 april 2013. Gå in på 
www.farshatt.se för mer information 
och fl er erbjudanden. 

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lovkul hos Lövet

Tord Andersson visar vad man med luffarslöjd kan åstad-
komma.

Slöjdklubbshandledare Aranka Dezsö ger Maja en hjälpande 
hand. 


