
NÖDINGE. Det bästa av 
tre världar samsas på 
scenen i Nödinge under 
namnet ”A Swingin 
Session”.

Jazzstjärnorna Nils 
Landgren och Viktoria 
Tolstoy möter ett sväng-
igt Bohuslän Big Band i 
ett specialkomponerat 
program signerat Jörg 
Achim Keller. 

– En fl ärdfull kväll 
som påminner oss om 
den tid då musikalisk 
magi skapades till-
sammans med bland 
andra Frank Sinatra och 
Ella Fitzgerald, säger 
kultursamordnare Sofi e 
Pheiffer Rittfeldt. 

En konsertkväll utover det 
vanliga utlovas fredagen den 
14 november då också Ale 
kommuns kulturstipendium 
och Vaken-ledare stipendiet 
delas ut. 

Trombonisten och sånga-
ren Nils Landgren är en av 
landets mest välmeriterade 
musiker. På 1970-talet, då 
Nils Landgren studerade 
klassisk trombon vid musik-
skolan i Karlstad och Mu-
sikhögskolan i Arvika, mötte 
han folkjazzpionjärer som 
övertalade honom att gå från 

strikt klassiska studier till 
improvisation och att börja 
utveckla sitt eget spelsätt. 
Under sin karriär har han 
framgångsrikt växlat mel-
lan musikstilar utan att för-
lora något av sin särart och 
konstnärliga konsekvens. 

Nils Landgren har va-
rit involverad i många olika 
sorters musikprojekt: jazz 
och rock, soul och hip hop, 
storbandsframträdanden och 
hundratals album inklusive 
sådana med stora interna-
tionella stjärnor som ABBA, 
The Crusaders, Eddie Har-
ris, Wyclef Jean och Her-
bie Hancock. Landgrens 
egen debut var Planet Rock 
från 1984 och han har sedan 

dess släppt en lång rad skivor 
i eget namn. 

Nils Landgren är numera 
också konstnärlig ledare för 
Bohuslän Big Band. Varje år 
ger Bohuslän Big Band cirka 
90 konserter i Sverige och 
internationellt. De har anor 
från tidigt 1800-tal då Bohus 
Bataljon var en av Sveriges 
många militärorkestrar. Där-
ifrån har man från mitten av 
1950-talet utvecklats till ett 
av Sveriges två helprofessio-
nella storband. Idag är de ett 
kreativt storband som inte 

räds för någonting i musi-
kens värld. Med en perfekt 
blandning av tradition och 
nytänkande ligger bandet i 
framkant och har ett fantas-
tiskt renommé världen över.

Viktoria Tolstoy är en in-
ternationellt hyllad stjärna 
med en närmast övernaturlig 
musikalisk känsla, trots att 
det påstås att hon aldrig ta-
git någon sånglektion. Hon 
kastar sig, helt orädd, mel-
lan olika genres. Viktoria 
Tolstoy är en färgstark och 
mångsidig artist som brukar 
överträffa sig själv varje gång 
hon gåt upp på scenen . Hon 
slog igenom med albumet 
Smile, Love & Spice och har 
därefter gett ut bland annat 
White Russian, My Russian 
Soul, Letters to Herbie och 
nu senast A Moment of Now 
2013. 

Tolstoy har samarbetat 
med en rad jazzmusiker som 
Esbjörn Svensson, Putte 
Wickman, Arne Dom-
nérus och självklart ”The 
Man with the Red Horn” – 
Nils Landgren!

– Detta arrangemang blir 
istället för den traditionel-
la julkonserten. Vi tror och 
hoppas på mycket publik, sä-
ger Sofi e Pheiffer Rittfeldt. 

Biljetter fi nns att köpa på 
biblioteket i Nödinge.

JONAS ANDERSSON

Landgren, Tolstoy och Bohuslän Big Band

Nils Landgren gästar Ale 
Kulturrum fredagen den 
14 november...

…tillsammans med Viktoria 
Tolstoy.
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ÄLVÄNGEN. Hösten är här 
efter en lång, skön sommar, 
och skymningen kommer 
tidigare och tidigare för var 
dag. Då kan det behövas 
något som lättar upp i höst-
mörkret, och det fi nns i alla 
fall en ljusglimt att se fram 
emot: Larmets höstkonsert!

Ales egen underhåll-
ningsorkester Larmet är nu 
i full gång med att öva in 
låtarna för höstens första 
konsert som går av stapeln 
lördagen den 15 november i 
Smyrnakyrkan, Älvängen.

Programmet innehåller 

den blandning av underhåll-
ningsmusik, med tonvikt på 
gladjazz, som blivit orkes-
terns kännetecken. Fast det 
blir inte bara jazz – även 
fi lmmusik, till exempel 
ledmotivet ur Bondfi lmen 
”Goldfi nger” och en del 
evergreens, som ”The Sha-
dow of Your Smile”.

– Vi har laddat med en 
del nya låtar, säger or-
kesterns dirigent Göran 
Mårtensson, som menar 
att det är viktigt att förnya 
repertoaren.

En gammal favorit som 

säkert dyker upp är emeller-
tid den låt som under några 
år fungerat som orkesterns 
signaturmelodi: ”Just a 
Gigolo”. Den låten, som ju 
är glad och medryckande 
musik, är egentligen en 
modernisering av en mycket 
sorglig, österrikisk ballad 
som beskriver eländet i 
efterkrigstidens Wien.

Medlemsantalet i orkes-
tern har ökat låter Göran 
Mårtensson hälsa, men det 
fi nns fortfarande plats för 
fl er musiker.

Göran Mårtensson är dirigent 
för Larmet som bjuder in till 
höstkonsert i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, lördagen den 15 
november.
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Larmet ger konsert i Älvägen

HÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 30/10 och fre 31/10 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

Minisemester i Karlstad
3 dagar i Värmland

Best Western Wåxnäs Hotel ★★★

Karlstad ligger vid Vänern och sägs vara glädjens och solens stad. 
Se t.ex. Alster Herrgård (11 km), Lars Lerins Sandgrund (3 km) och 
Värmlands Museum (3 km). 

Ankomst: Valfri t.o.m. 13/12 2014 samt 3/1-14/8 2015.  

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

1 barn 0-11 år gratis

1.299:- 
2.149:-

Förälskad i Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup nära 
metron, inom en kvart kan du stå på Kongens Nytorv med alla 
sevärdheter inom räckhåll. Upplev t.ex. Tivoli, Nyhavn, Christiania 
och shoppa loss på Ströget.                                              Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt 2/3-25/3 och 7/4-
20/6 2015. 1 barn 0-5 år gratis 

2 barn 6-11 år 
½ priset

Julmarknad på Tivoli

15/11 2014-4/1 2015 

Maritim Club Hotel
  ★★★★ 

Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden – 
på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utflykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2014 samt 2/1-28/4 2015.  
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

1 barn 0-6 år gratis 
2 barn 7-13 år ½ priset

Semester vid havet
4 dagar i Nordtyskland 1.499:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 


