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Gå två, betala för en*
Erbjudandet gäller från 15/8 till 15/9. 
Om du har frågor, vill anmäla dig eller ha vårt 
studieprogram, kontakta oss! 

www.sv.se/vast eller 010-33 00 900

 

Cirklar för alla

DALS ROSTOCK. En 
mycket begåvad och 
respekterad musiker 
som har lämnat Vä-
nersborg bakom sig och 
fl yttat till Alafors.

Michael Bäck är ka-
pellmästare och tillika 
pianist, vars komp-
band uppträtt tillsam-
mans med fl era ur den 
svenska artisteliten.

Nu håller Michael på 
att spela in en platta 
och samtidigt för-
bereda en show med 
Sveriges schlagerikon 
framför alla andra – 
Lasse Holm.

Det var i maj som Stock-
holmsfödde Michael Bäck, 
med ett förflutet i Trollhät-
tan och Vänersborg, fick 
Alafors som hemort.

– Jag ville komma närmare 
Göteborg och då kändes Ale 
som en bra kommun att 
bosätta sig i. Jag trivs väldigt 
bra. Sjövallen och Furulund 
är två smultronställen som 
jag upptäckt på min nya 
hemort, säger Michael.

Lokaltidningen träffar 
Michael Bäck i Dals Rostock 
där Anders Larsson, key-
boardist och sångare i dans-
bandet Streaplers, har sin 
studio. På plats i studion är 
även Lasse Holm, 70 år i 
december men alltjämt lika 
hängiven och entusiastisk i 
det han företar sig.

– För mig har det gått i 
tioårsintervaller med låtskri-
vande, tv och nu senast Dig-
giloo där jag har varit del-
producent. Nu tyckte jag det 
var läge att kliva av, förnya 
formatet och dessutom få 
chansen att se hela föreställ-

ningen själv, förklarar Lasse 
Holm.

Det är få på den svenska 
musikhimlen som har skör-
dat sådana framgångar som 
just Lasse Holm. Nu ska han 
till att summera 50 år i bran-
schen, med en egen show 
och genom att producera en 
skiva innehållande 16 låtar – 
omsorgsfullt utvalda.

– Jag har skrivit cirka 700 
låtar under min karriär. 50 
av dessa tycker jag väldigt 
mycket om. Det ska bli ett 
privilegium att få uppträda 

med 19 låtar där publiken 
kan sjunga med i åtminstone 
17 av dem, säger Lasse.

Michael Bäck och Lasse 
Holms vägar korsades för 
två år sedan i samband med 
en välgörenhetsgala för 
Colombias gatubarn. Där 
deltog även Fridha Lundell, 
en sångfågel från Göteborg, 
som utgör den sista pussel-
biten i den trio som ska åka 
land och rike runt med ”En 
hel massa Lasse”. Turnéstart 
sker i Jönköping den 14 sep-
tember.

– Det är fantastiskt roligt 
och en stor ära att få jobba 
tillsammans med Lasse. Han 
är en stor förebild, både 
musikaliskt men även som 
person. Han har alltid full 
koll på harmoni och melodi. 
Lasse har skrivit otaliga 
odödliga hits, säger Michael 
som dels kommer att spela 
piano, dels sjunga i föreställ-
ningen.

– Det blir en show i två 
akter med musik från olika 
tidsepoker. Det kommer att 
visas klipp på en stor bild-

skärm, plus att Lasse lovat att 
bjuda publiken på en massa 
roliga historier och anekdo-
ter från en svunnen tid, för-
klarar Michael.

Nu läggs sista handen vid 
den skiva vars låtmaterial blir 
identiskt med repertoaren i 
föreställningen. Att plattan 
spelas in i Anders Larssons 
studio är ingen tillfällighet.

– Man knyter ihop band, 
stigar som sammanflätats 
under årens lopp. Anders 
träffade jag första gången för 
20 år sedan när han spelade 
med i Släktingarna. Detta 
är en eminent fin studio att 
jobba i, säger Lasse Holm.

Vilken av alla dina låtar 
är du mest stolt över?

– ”Främling” var natur-
ligtvis en milstolpe, både för 
mig och för Carola. ” E’ de’ 
det här du kallar kärlek”, som 
jag och Monica Törnell 

vann Melodifestivalen med 
1986, var nog den roligaste. 
Det var ett väldigt avspänt 
framförande.

Snart ges vi möjligheten 
att återuppleva Lasse Holms 
stora schlagerskatt och den 
här gången med en nybliven 
Alebo vid schlagerikonens 
sida.

– Michael Bäck förberederförbereder
show med schlaagerikongerikon

Musikprofi l har fått Ale som hemvist

Lasse Holm, Anders Lars-
son och Michael Bäck har 
tillsammans med Fridha 
Lundell arbetat med pro-
duktionen av den nya skivan 
”En hel massa Lasse”.

Snart ska den nyblivne Alebon Michael Bäck ut på turné med schlagerikonen Lasse Holm.
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ÖPPNAR
24 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 24 Augusti kl 10-13

 

Dagens insamling till förmån  
för Syrienflyktingarna..

 
Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


