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NÖDINGE. Under 2013 
har det spelats levande 
jazz på en massa nya 
platser och miljöer i 
Sverige.

I projektet Jazzify! 
får Sveriges jazzak-
törer möjlighet att 
förverkliga nya kon-
sertidéer, för att fl er 
människor ska få ta 
del av jazz och levande 
musik.

Nu på måndag, den 
28 oktober, gästas 
Ale gymnasium av tre 
skickliga jazzmusiker 
som uppträder under 
programrubriken ”Tre 
och en fl ygel”.

Jazzify! har blivit möjligt 
med hjälp av ett stöd från 
PostkodLotteriet. Idén med 
projektet är att flytta jazzen 
till nya miljöer och därmed 
nya människor. Landets jaz-
zaktörer ska söka nya vägar 
och nya arenor för att fler 
människor ska kunna möta 
levande musik i vardagen.

– Jazzify! är ett helt nytt 
verktyg för jazzens aktö-
rer, för att nå ny publik och 
våga prova nya konsertidéer, 
säger Karin Inde, förbunds-
sekreterare på Riksförbundet 
Svensk Jazz.

Jazzklubbsmiljön kan vara 
full av sociala koder som 
ibland är svårare att förstå än 

själva musiken och projektet 
ska därför ha en välkom-
nande attityd, humor och 
värme som ska göra att fler 
ska hitta hem till musiksce-
nens allra mest kreativa hörn.

På måndag bjuds ale-
borna högklassig jazzmu-
sik. Forsséns trio består av 
David Sundby (trummor), 
Thomas Markusson (bas) 
och Stefan Forssén (flygel). 
Trion utgår från sina egna 
kompositioner, gamla ever-
greens, populära schlagers 
och visor.

JONAS ANDERSSON

Jazzen tar plats i Ale gymnasium
– Evergreens och schlagers med Forsséns trio

Forsséns trio gästar Ale gymnasium nu på måndag med konserten ”Tre och en fl ygel”.

Cat Club:  

På scen, LIVE

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

Fredagen den 25 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa 
Förköp med buffé: 275 kr 
Efterinsläpp från kl 21: 150 kr

Åldersgräns: 20 år

STARRKÄRR. Lustfyllt 
och fi nstämt på samma 
gång.

Söndagens Skratta 
& Sjung levde upp till 
epitetet.

Eftermiddagens klart 
lysande stjärna var 
Lotta Rossövik.

Närmare 60 personer hade 
letat sig till Starrkärrs bygde-
gård i höstrusket.

– Det är alltid en över-
raskning att se hur många 
som kommer, man vet aldrig 
på förhand. Jag tror att detta 

är tolfte programmet och 
besöksantalet har varierat. 
Nu är det betydligt fler här 
än när Ewert Ljusberg gäs-
tade oss i våras, konstaterade 
Lennart Thorstensson när 
han hälsade välkommen.

Allsång fick inleda sönda-
gens Skratta & Sjung. Lasse 
Dahlqvists ”Oh boy, oh 
boy, oh boy” utgjorde den 
perfekta starten innan Jan 
Albertsson och Alf Ivars-
son tog vid. Duon bjöd på 
lättsamma sånger, kryddade 
med underfundiga texter.

Desto mer finstämt blev 
det när Lotta Rossövik änt-

rade scenen med sin gitarr. 
Inledningen med ”Gula 
höstlöv” var magnifik. Ross-
övik fortsatte att underhålla 
publiken med vackra visor, 
bland annat genom att tolka 
Evert Taube. Det blev också 
en del dialektala nummer på 
så kallat Orustmål.

Programmet varade i två 
akter med sedvanlig kaffe-
paus.

Söndagens Skratta & Sjung bjöd på musikunderhållning av Alf Ivarsson, Lotta Rossövik och 
Jan Albertsson. Längst till höger den dragspelande programvärden Lennart Thorstensson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rossövik glänste i Starrkärr

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 5/11  Bingo med vår gästvärd.

Ons 6/11 Livemusik och dans till Tång & Co. 

Tors 7/11 Gothenburg Roots bjuder på härlig 
 livemusik. 

Fre 8/11 Liveunderhållning med coverbandet 
 Tre Drag.

Lör 9/11 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Liveunderhållning med vår entertainer
 Hasse Pettersson.

Sön 10/11 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Olof Bengtsson.

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.15**


