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STARRKÄRR. Sommar, 
sommar, sommar…

Det betyder också 
sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka.

Starrkärr-Kilanda 
församling har gläd-
jen att även denna 
sommar erbjuda åtta 
konserter av mycket 
skiftande slag – vokalt 
och instrumentalt.

– Jag hörde några av årets 
sommarpratare i P1 presen-
tera sig och vad de skulle 
prata om och jag ska inte 
missa Johan Perssons och 
Martin Schibbyes program. 
Under deras fångenskap 
under 14 månader i Etio-
piskt fängelse var det litte-
raturens och musikens kraft 
som gjorde att de överlevde.

Det säger Sabina Nils-
son, organist i Starrkärr-
Kilanda församling, och till-
lika ansvarig för programmet 
”Musik i sommarkvällen” i 
Starrkärrs kyrka. Utbudet 
blir från sång och visa, klas-
siskt till jazz och musik på en 
lång rad olika instrument.  

– Under mina år som 
musiklärare frågade, en för 
musikämnet omotiverad 
tonårskille; ”Men vad är 
egentligen musikämnet bra 
för!” Jag hade lite svårt att i 
ord dela med mig av det som 
kändes livsnödvändigt för 
mig, men en av killens klass-
kamrater kom till min hjälp 
och sa att ”det du får lära 
dig på lektionerna hör också 
ihop med den musik som 
du gillar”, nämligen hård-
rocken, och att det är bra att 
få lära sig om fler musikstilar, 
musikhistoria och om hur 
musiken är uppbyggd för att 
förstå sammanhanget, säger 
Sabina Nilsson. 

Åtta onsdagar i följd, med 
start efter midsommar, spelas 

och sjungs levande musik för 
dig. En del av musikerna/
sångarna har hörts tidigare i 
Starrkärrs kyrka och några är 
helt nya bekantskaper.

– Våga kom och lyssna 
på något som du kanske inte 
hört tidigare. Kanske gör 
du nya upptäckter? Även 
om man är en inbiten jazz-
diggare kan man kanske 
upptäcka att man uppskat-
tar något annat också, säger 
Sabina Nilsson.

– Även i år är det fri entré, 
men bidrag till församling-
ens musikverksamhet tas 
tacksamt emot.

Sedan några år tillbaka 
har Starrkärr-Kilanda för-

samling också musikcafé i 
Älvängens kyrka, varannan 
söndagskväll. Säsongspre-
miären ägde rum förra sön-
dagen.

– Även här finns ett varie-
rat utbud och värt att besöka 
för dig som befinner dig på 
hemmaplan i Ale i sommar. 
På Starrkärr Kilanda för-
samlings hemsida ser du 
hela programmet för både 
sommarmusiken och musik-
caféet. Det finns också pro-
gramfoldrar att hämta i våra 
kyrkor och församlingshem, 
avslutar Sabina Nilsson.
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GRÖNNÄS. Läge för 
sommarparty och even-
tuellt semesterfi rande?

På lördag bjuder 
Grönnäs Kök & Bar in 
till trubadurafton.

Daniel Perez under-
håller med gitarrspel 
och sång.

Den 4 mars öppnade Grön-
näs Kök & Bar. Ägaren 
Razvan Ionescu har all 
anledning att vara nöjd med 
starten.

– Vi har haft bra med 
lunchgäster och nu har även 
vår cateringdel kommit 
igång på allvar. Ganska nyli-
gen fick vi fullständiga rättig-
heter och det har inneburit 

ett lyft för kvällsverksamhe-
ten, säger Razvan.

Grönnäs Kök & Bar har 
haft en trubadurafton tidi-
gare i vår och nu är det alltså 
dags igen. Daniel Perez är ett 
välbekant ansikte i kommu-
nen och ska förhoppningsvis 

kunna locka en hel del gäster 
till restaurangen.

– Vi hoppas det. Under-
hållningen sker inomhus, 
men självklart kommer vi att 
ha öppet vår nya uteservering 
också, säger Razvan Ionescu.
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NÖDINGE. Ett kringre-
sande musiksällskap.

På måndag gör årets 
sommarmusikanter sitt 
första offi ciella fram-
trädande.

Förskolor och ser-
viceboenden erbjuds 
under den kommande 
veckan underhållning 
av sju feriearbetande 
ungdomar.

De har musiken som sin 
gemensamma nämnare. 
Under tre veckor på sommar-
lovet får de också möjlighet 

att utöva sitt favoritintresse 
som yrke.

– Ett bättre sommarjobb 
hade man inte kunnat önska 
sig. Du gör det du gillar allra 
mest och får dessutom betalt 
för det, säger Emelie Kast-
berg.

Tjejer och killar födda 
1996-97 gavs möjligheten att 
bli sommarmusikanter. Sju av 
dem fick sin dröm förverkli-
gad. 

– Hittills har vi ägnat tiden 
åt att sätta ihop två separata 
program, ett som vänder sig 
till barn på kommunens för-
skolor och ett för pensionärer 

på service- och äldreboenden, 
berättar Klara Nilsson.

Bland sommarmusikan-
terna finns gott om scenvana 
och musikalisk talang. Alla 
ser de fram emot att få möta 
publiken – gammal som ung.

– När det gäller uppträ-
dandet på förskolorna så 
enades vi snabbt om att skapa 
ett Disneytema. Det finns så 
mycket bra musik att hämta 
från filmerna och som vi vet 
att barnen tycker om, säger 
Josephine Siira.

– Vi har också med ett 
moraliskt budskap i vår story. 
Det bygger på att alla är lika 
mycket värda och att man ska 
dela med sig av saker, säger 
Emelie Kastberg.

Samarbetet mellan ung-
domarna har hittills fungerat 
väldigt bra. Något som hand-
ledare Paula Kaltenbach 
understryker.

– De jobbar bra tillsam-
mans och är oerhört kreativa 
och engagerade, säger Paula.

– Vi är sju olika individer 
som alla har starka viljor. 
Det är dock viktigt att alla får 
känna sig delaktiga i arbetet, 
säger Emelie Kastberg.

Feriearbetande sommarmusikanter. Ottilia Holl, Rebecka Kersic, Andreas Tengros, Johan 
Björnhager, Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är redo att ge sig ut och 
underhålla på kommunens förskolor och äldreboenden.

Emelie Kastberg, Josephine Siira och Klara Nilsson är tre av 
årets sommarmusikanter.

– Sommarmusikanter underhåller

Musik för gammal och ungMusik för gammal och ung

Trubadurafton
med Daniel Perez

Daniel Perez svarar för underhållningen när Grönnäs Kök & 
Bar bjuder in till trubadurafton nu på lördag.

Sommarmusik i Starrkärrs kyrka

En artistduo som gästar Starrkärrs kyrka i sommar, Su-
sanne Pettersson och Ingmari Dalin.

Trio Acantus, bestående av Elisabet Ehlersson, Sabina Nils-
son och Anette Svennblad, står för underhållningen onsda-
gen den 3 juli.

Repertoaren kommer 
givetvis att se annorlunda ut 
när sommarmusikanterna 
besöker kommunens olika 
äldreboenden. Då blir det 
inga Disneylåter, däremot 
Elvis och en hel del annat.

– Att färdigställa det pro-
grammet var betydligt svå-
rare. Många av låtarna är vi 

inte alls bekanta med, men 
det ska förhoppningsvis gå 
bra, säger Ottilia Holl.

Hur ska ni transportera 
er mellan de olika ställena?

– Det blir med buss. Sedan 
kommer Paula att frakta alla 
instrument i sin bil, så det 
behöver vi inte tänka på, säger 
Klara.

En allmän konsert blir det i 
Ale gymnasium (sal 106) nästa 
onsdag. Sommarmusikan-
terna kommer då att framföra 
ett antal låtar, hämtade från 
respektive program.

– Det är fri entré och alla 
som vill är välkomna, avslutar 
Emelie Kastberg.
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