
KUNGÄLV. Söndagen den 7 
april genomfördes en konsert 
i Mimers hus för en i stort sett 
fullsatt salong. För tredje året 
i rad inbjöd kören Opus -83 
Peoria jazzband till att göra en 
vårkonsert tillsammans.  Kören 
är ju känd för en omväxlande 
repertoar, men denna musik-
form med tradjazz och gospels 
är ganska ny och spännande för 
dem. 

Både Opus -83 och Peoria 
jazzband har funnits länge, 
man firar i år 30-årsjubileum 
respektive 50-årsjubileum. Båda har 
gjort många framträdanden både i Sve-
rige och utomlands, speciellt jazzbandet 
Peoria, som spelar ofta och har turnerat 
på många ställen i världen t.ex. i USA 
och Japan.

Kören presenterade sig med att 

sjunga ”Vi heter Opus -83”, tätt följd 
av ”Oh what a day”.  Därpå följde flera 
solostycken av Peoria jazzband och av 
hela kören Opus -83. I vissa stycken 
framträdde Peoria och ackompanjerades 
av kören. Kanske i ett försök att blidka 
kung Bore hade körledare-, och dirigen-

ten Jack Svantesson smugit in en 
gammal visa ur vår svenska sångskatt 
”Sommardag” som sjöngs a capella. 
Den skilde sig från den övriga reper-
toaren av gospels och tradjazz.  

Som vanligt presenterades olika 
framträdanden av Inger Nyberg 
som på ett informativt och medryck-
ande sätt binder samman de olika 
avsnitten i konserten.

Efter pausen följde fler gospels, 
många med soloinsatser av trombo-
nisten, trumpetaren, klarinettisten 
och batteristen och med Peorias 
sångerska Ros-Marie Simon-
sen. Flera kör-medlemmar gjorde 
soloinsatser såsom: Jennie Elons-

son, som sjöng ett stycke i början av 
konserten och i den andra avdelningen 
av konserten duetten ”The prayer” 
ihop med Ingela Friberg. Jennies ljusa 
sopranstämma går mycket bra ihop 
med Ingelas altstämma. Tenoren Swen 
Emanuel hade en soloinsats i gospeln 
”Stand by me”. Av applåderna att döma 
var deras insatser mycket omtyckta. En 
viktig person, som bidrog till den lyck-
ade konserten var Mats Sköldberg som 
skickligt ackompanjerade på piano. Mats 
är känd från Göteborgsoperan.

Det var en uppskattad konsert. Efter 
stycken med gripande text och finstämd 
musik var det så tyst i publiken att man 
kunde höra en knappnål falla innan 
applåderna bröt ut. Vid mer intensiv 
och medryckande musik och sång app-
låderades högljutt. I slutnumret var hela 
publiken engagerad. Man kan säga att 
det var ett givande och tagande mellan 
musikanter och publik. Kanske var det 
därför som konserten blev lång, hela två 

och en halv timme. Publiken 
inspirerade både till många 
och långa soloimprovisatio-
ner.

Konserten avslutades med 
att Jack Svantesson inbjöd 
publiken att komma och 
lyssna på Opus -83:s jubi-
leumskonsert den 20 oktober 
på Mimers hus. 
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Karlstad – landets solsida
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och bjuder på härlig, klassisk idyll och 
aktiviteter för alla smaker. Antalet värdshus, caféer och musiksstäl-
len har gjort att Karlstad har fått rykte som en glädje- och solrik stad. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 27/6 och 22/8-27/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Outlet Neumünster

 2 barn 
6-14 år 

½ priset

endast 1.249:-

Ölbryggeri i Österrike
8 dagar i Mitt ersill, Salzburgerland
Hotel Bräurup  ★★★★  
På hotellet tar sjunde genera-
tionen av värdfamiljen Sassner 
emot dig när du ankommer till 
Mittersill. Här är den goda histo-
rien en del av upplevelsen – bland 
annat när du blir inbjuden på 
ölprovning på hotellets egna lilla 
bryggeri. Husets bryggmästare 
blev 2011 kårad till världens 
bästa öl-sommelier och han axlar 
en 300 gammal tradition som är 
lika spännande att få berättad för 
sig som att smaka de olika lokala 
öltyperna. Hotellet byggdes 1823 
och moderniseringen har utförts 
med respekt för den ursprungliga 
atmosfären. 

Pris per person i dubbelrum 

4.149:-
Pris utan reskod 4.449:-

Ankomst: Valfri 12/5-19/6 och 
23/6 -20/10 2013. 

Hotel Bräurup

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan, New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa från kl 17.

Julius Ceasar
av Georg Friedrich Händel

Lör 27 april kl 18
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Julius Ceasar blandar element 
från barockteatern med 

1800-talets brittiska imperialism 
för att belysa operans 

teman kring kärlek, krig och 
imperiebyggande.

Repslagarmuseet i Älvängen

SPINNDAG
1 maj kl 11 - 15

Öppen aktivitet för alla, ingen föranmälan!

Mångårig tradition på museet

I samarbete med Västgötalin

Fri
entré 

Butiken 
& caféet 

öppet

Slöjdmässa
i Alingsås nya arena, ESTRAD
(vid Järnvägsstationen och Biblioteket)

Lördag och Söndag 
27- 28 april  
kl 10-16      Fri entré

Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 11 maj kl 10-13 

Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 
Kostnad 100 kronor bordet. 

Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 
Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Opus -83 bjöd på en bejublad vårkonsert i Mimers hus.

Rosad vårkonsert med
Opus -83 och Peoria Jazzband


