
LINKÖPING

BARNTEATER
”Trollkarlen från Oz.” Musi
kal av Birgitta Wigforss. Folkets 
park. Premiär 25/6 kl 18. Spelas 
till 13/7.
”Lasse Majas Detektivby
rå.” Sjöbergska Friluftsteatern, 
Gamla Linköping. Spelas till 
24/8.

TEATER
”Kär Lek i Krånge(l)sta’”. Folk
lustspel utifrån Gideon Wahl
bergs ”Folket i Skinnarviksber
gen”. Regi: Birgitta Wigforss. 
Gammalkils församlingshem. 
Premiär 23/6 kl 19. Spelas till 
28/6.
”Lördagskväll.” Folklustspel 
av Vilhelm Moberg med Motala 
Teaterverkstad. Kornettgården. 
Spelas till 29/6.

NORRKÖPING

TEATER
”Kråkglans.” Sommarrevy.  
Louis de Geer. Spelas till 28/8.

ÖVRIGT
Poetryslamgruppen Döds
stjärnan. Stadsbiblioteket. 6/12 
kl 17.30.

VADSTENA

TEATER
Teater mitt i maten. ”Mutter 
Garage.” Mejeriet. 13–14/6 kl 19.

PREMIÄRER
”Sex and the city”
(Läs recension på sidan A 23)
”Den magiska leksaksaffären”
”Jiddra inte med Zohan”

LINKÖPING

CCCC
”What happens in Vegas” Efter 
en blöt kväll i Las Vegas vaknar 
främlingarna Jack (Ashton Kut
cher) och Joy (Cameron Diaz) 
upp och inser att de har gift sig 
med varandra. Dessutom har de 
tillsammans spelat till sig jack
potten. En kamp för att ta sig ur 
äktenskapet och ensam kom
ma undan med pengarna börjar. 
”Jag kommer minnas filmen för 
de sköna, skamlöst renodlade 
karaktärerna.” (EH)

CCC
”The Happening” M Night Shya
malans nya film där seriesjälv
mord drabbar Central park, och 
ovissheten och rädslan slår hårt 
mot New Yorkborna. ”Shya
malan är helt enkelt en ganska 
klumpig regissör.” (EH)

”Brudens bäste man” Föräls
kad i en förlovad kvinna försöker 
Tom (Patrick Dempsey) vinna 
hennes hjärta genom att bli hen
nes brudtärna. ”Filmen framstår 
inte bara som en sämre version 
av ’Min bäste väns bröllop’, utan 
som ett kollage av andra roman
tiska komedier.” (KA)

‚

‚

‚

‚

‚

”Indiana Jones och kristall
dödskallens rike” Indiana  
Jones gör comeback när han 
blir intrasslad i en hemlig sovje
tisk plan för att upptäcka hem
ligheten hos några mystiska reli
ker. ”Indy existerar i sitt eget un
derhållande universum och har 
man en gång hänförts av hans 
värld är man fast.” (PE)

CC
”The incredible Hulk” Filma
tisering av den klassiska serie
figuren. Dr. Bruce Banner (Ed
ward Norton) måste använda 
sina superkrafter för att hindra 
en före detta soldat innan han 
blir än ännu farligare version av 
”Hulken”. ”Den dynamik som 
finns i temat att en man kan för
vandla sig till en urstark men 
också farligt okontrollerbar jätte 
får aldrig någon djupare dimen
sion.” (PE)

”Horton” Animerat familje
äventyr om elefanten Horton 
som kämpar för att rädda ett 
samhälle med pyttesmå varel
ser från den hotande världen 
runt dem. ”Har framför allt pro
blem med det som är den bästa 
animerade filmens adelsmärke; 
att sammanfoga den vuxna och 
den barnsliga humorn.” (EH)

EJ RECENSERADE
”Speed Racer”

RECENSENTER
PE – Per Ericsson, EH – Erik Hel
merson, KA – Karin Arbsjö

BOXHOLM

ÖVRIGT
Bilbingo. Svartåvallen. 22/6 
kl 14.

KINDA

BARN
Kyrkis för barn och vuxna. Rim
forsa församlingsgård. 26/6 kl 
9.30–11.30.

LINKÖPING

AKTIVITETER
Ekenäs slott. Dramatiserade 
guidningar och kafé. 21–22/6 kl 
13, 14 och 15.
Helgvandringar i ekland
skapet. Samling utanför Linkö
pings Garnisonsmuseum. 22/6 
kl 10.
Tipspromenad i Ljungsbro. 
Start vid Malforsbron. 22/6 kl 
10–12.
Tips– och bingopromenad 
vid Sandviks camping. 22/6 kl 
10–12.
Ljungs slott. Guidad visning. 
22/6 kl 13–15. 
Kristen djupmeditation. In
troduktion för nybörjare första 
måndagen varje månad. Dom
kyrkan. 23/6 kl 19.
Guidad busstur med Linkö
pings guideklubb. Samling vid 
slottsentrén. 24/6 kl 19.
Stickkafé på Garnverket. 25/6 
kl 17–19.
Onsdagsvandringar med Lin
köpings guideklubb. Denna 
vecka: ”Linköpings innerstad 
och dess historia.” Samling vid 
Folke Filbyterstatyn, Stora tor
get. 25/6 kl 19.
Konstworkshop med Lena Wik
lund. Länsmuseet. 26/6 kl 11.

‚

‚

‚

Åbacka stickkafé. 26/6 kl 
13.30–16.
Västerby lövskogars naturre
servat. Guidad vandring. 26/6 
kl 18–20.
Askeby kloster. Guidad visning 
i den virtuella klostermiljön i As
keby kloster samt visning av As
keby klosterkyrka. 26/6 kl 19.
Guidad visning av Domkyrkan. 
Måndag–fredag kl 15, lördag kl 
12 och söndag kl 15.

BARN
Barnvisning av Flygvapenmu
seum. Upptäcktsfärd med Peter 
och Petra Pilot. För barn från  
5 år. 25/6 kl 14.
Öppet hus för vuxna med barn 
0–5 år. Mikaelskyrkan. Torsda
gar kl 9.30–11.30.
Sagostunder för barn på bib
lioteken. Ekholmen: Måndagar 
kl 9.30. Lambohov: Torsdagar 
kl 13.30. Linghem: Onsdagar kl 
14:30. Malmslätt: Torsdagar kl 
9 och kl 10. Skäggetorp: Tisda
gar kl 9.30. Sturefors: Månda
gar kl 13.

UTSTÄLLNINGAR
”Axel von Fersen d y, den siste 
riddaren.” Fotoutställning av 
Ralf Turander. Ljungs slott. På
går under sommaren.
Museihuset vid Ljungs västra 
bro visar modelltåg, leksaksbilar 
och veteranmotorbåtar. Öppet 
under sommaren.
Saab 70 år. Fotomontage av 
Stig Nilsson. Stadsbiblioteket. 
Pågår till 31/7.
Bulava. Från Linköping till Kiev. 
Stadsbiblioteket. Pågår till 17/8.
Starka kvinnor. Om kvinnor i 
flygvapnet. Flygvapenmuseum. 
Pågår till 21/9.
”Yrke soldat.” Fotografen Bon
ny Håkansson har följt svenska 
soldater på uppdrag i Kosovo. 
Flygvapenmuseum. Pågår till 
12/10.

ÖVRIGT
Sommarkafé. Landeryds för
samlingshem. 23–27/6 kl 14–17
Kamratföreningen för spel
beroende. Stödmöten med le
dare. Bockhornsvägen 2. 23/6 
kl 18–20.
Recovery. Självhjälpsgrupp för 
alla som vill sluta agera på gam
la mönster, med tolvstegsmeto
den. Ansgarskyrkan, Hjälmga
tan 17. 24/6 kl 18–19.30.
Anonyma överätare. Badhus
gatan 1. 24/6 kl 18–19.30. Öp
pet möte sista tisdagen varje 
månad.
AlAnon (anhöriga och vänner 
till alkoholister). Skäggetorps 
kyrka. 23/6 kl 18.30–20. Gårds
huset, S:t Larsgatan 19, 25/6 kl 
18–19.30.
YngreLotsen. Skapande akti
viteter för 18–30åringar med 
psykiatriska besvär. Apotekare
gatan 13. 25/6 kl 13.30–16.30.
Anhörigcenter. Djurgårdsgatan 
17 C. 23/6 kl 10–12 och kl 13–15, 
25/6 13–15, 26/6 10–12. 
Föräldraföreningen mot nar
kotika har öppet hus. Gamla 
Tanneforsv 35B. 23/6 kl 18.30.
Värkstaden. För människor 
med långvarig värk. Skägge
torps kyrka. 23/6 kl 13–15.

MJÖLBY

UTSTÄLLNINGAR
”Kaffetåren den bästa är.” Kaf
fekannor genom tiderna visas. 
Mantorps bibliotek. Pågår un
der juni.
Böcker skapade av barn från 
förskolor och dagbarnvårdare 

‚

‚

‚

‚

i Mjölby. Biblioteket. Pågår till 
30/8.

MOTALA

AKTIVITETER
Stavgång i Fålehagen. Samling 
vid parkeringen på Kamraternas 
IP. Onsdagar kl 18.

ÖVRIGT
Bilbingo. Godegårds festplats. 
Söndagar kl 14.

NORRKÖPING

AKTIVITETER
Helgkul på Strykjärnet. Krea
tiv verkstad för hela familjen. Ar
betets museum. 21/6 och 22/6 
kl 12–16.

UTSTÄLLNINGAR
”White Sea Black Sea.” Foto
grafier av Jens Olof Lasthein 
från ett Östeuropa i föränd
ring. Arbetets museum. Pågår 
till 31/8.
En linje över Kina. Bild, text och 
ljud om en cykelresa i Kina av 
Marcus Haraldsson. Arbetets 
museum. Pågår till 31/8.
Slottssmak – njutning för öga 
och gom. Här visas föremål med 
anknytning till mat och dukning. 
Löfstad slott. Pågår till 7/9.

SÖDERKÖPING

FÖREDRAG
Författarbesök: Johanna Nils
son. Bondens Crêperi och Lant
handel. 23/6 kl 19.

TRANÅS

AKTIVITETER
Musikalisk tipspromenad med 
Tranås musikkår. Start vid sce
nen i Hätte. 11/6 kl 18.

VADSTENA

UTSTÄLLNINGAR
Werner von Heidenstam. Vad
stena klosterhotell. Pågår under 
sommaren.
Carl Sandburg. Utställning på 
biblioteket. Pågår under juni.

ÅTVIDABERG

ÖVRIGT
Gullebo loppis. Onsdag–fredag 
kl 14–18. Lördagar och söndagar 
kl 11–18.

ÖDESHÖG

AKTIVITETER
Guidade vandringar på Om
berg. ”Branter och grottor”, tis
dagar kl 10–12. ”Orkidé eller 
köttätare i snikenhetens träsk”, 
onsdagar kl 10–12. ”Expedition 
Omberg för stora och små”, ons
dagar kl 14–16. ”Fåglar, flyn och 
fån i blomsterängen”, torsda
gar kl 10–11. ”Sagor och sägner i 
Ommas skog”, fredagar kl 10–11. 
”Fjärilarnas och trollsländornas 
liv”, lördagar kl 10–11. Samling 
vid Naturum, Omberg. ”Om
bergs hemliga historia.” Samling 
vid Sverkersgården. Söndagar 
kl 10–12.
Boule spelas på banan vid Vät
terhästen. Måndagar kl 18–20.

‚

‚

‚
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LINKÖPING

DANS
Sommardansen i Gamla Lin
köping. SvenInges, 24/6 kl  
19–21. Filidur, 26/6 kl 19–21.
Monday Salsa. L’Orient. 23/6 
kl 19.
Squaredance. Logen, Folkets 
park. 25/6 kl 18.30.
Sommardansen med Claes 
Lövgrens. Gula paviljongen, Fol
kets park. 26/6 kl 19–23.

JAZZ, BLUES  
& STORBAND
Linköping Symphonic Band 
spelar i Tages hörna. 26/6 kl 19.

KLUBB
Flammans sommarpub. 25/6 
kl 19–23.30.

ÖVRIGT
Torgkaffe. Önskesånger med 
Frälsningsarmén. Ågatan 23. 
Lördagar kl 10–12.
Folkmusik och visafton. Mal
fors kafé, Ljungsbro. 20/6 kl 18.
Musikkväll på Dahlbergs 
kafé, Gamla Linköping, med 
Bergstens 9:a med Mia. 25/6 
kl 19.
Sommarorgel med Jörgen 
Ralphsson. Domkyrkan. 26/6 
kl 20.

NORRKÖPING

KLUBB
Klubb Weekday spelar hip hop, 
r’n’b och soul. Hugo. 25/6 kl 
22–03. 
Klubb Jammin. Svea Skeppet. 
26/6 kl 22–03.

MOTALA

ROCK & POP
Ebba Gold spelar Thåström
covers på Bryggeriet. 26–28/6 
kl 20–02.
Vätternfestivalen. 26–28/6.

VADSTENA

KLUBB
Club Solsting. Sjömagasinet. 
21/6 kl 22–02.

TRANÅS

ÖVRIGT
Friluftskonsert med Ydre drag
spelsklubb. Hätte. 25/6 kl 19.

ÖDESHÖG

DANS
Hiltons orkester. Folkets park. 
21/6 kl 20–00.30.

KLASSISKT
Barockmusik med Camerata 
Mandolino Classico under led
ning av Lars Forslund. Trehörna 
kyrka. 25/6 kl 19.

KINDA

PÅGÅENDE
”Inspiration.” Foton och foto
collage av Georg Sandgren, Lin
köping. Neva Books & Pics. På
går till 26/7.

PÅGÅENDE

‚
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”Eklunden, Västra Eneby kyr
ka och dess omgivningar.” 
Sommarutställning av Kisa Fo
toklubb. Café Columbia. Pågår 
till 30/8.

LINKÖPING

PÅGÅENDE
Midsommargalleriet. Heiner 
P Norberg, Irene Annerud med 
flera. Roxenbadenvägen 59, 
Sandvik, Stjärnorp. Midsom
mardagen och söndagen kl 13–
18. Kaffeservering. Vissång kl 15 
båda dagarna. Dessutom lätt
sam musikunderhållning mid
sommardagen kl 19.30.
Kjerstin Tegnebo. Galleri Merja. 
Pågår till 26/6.
”Colours are the wings of my 
thoughts.” Målningar och grafik 
av Anthony Struwer. ”Annorlun
da”, målningar i akryl och bland
teknik av Bo Mellqvist. Vesterby 
Landeryds golfklubb. Pågår till 
29/6.
3xLinderholm. Lena, Emilia och 
Gösta Linderholm visar akvarel
ler, litografier, gicléer och kera
mik. Stiftsgården, Vårdnäs. På
går till 29/6.
Sigrid Ericson, måleri. Galleri 
Skådebanan. Pågår till 25/7.
Kristina Lagerlöf, målningar, 
och Maja Almqvist, keramik. 
Galleriet, Gamla Linköping. På
går tills vidare. 
Arrendals Scenarium: ”Ulf 
Lundqvists Jyckar.” Pågår tills 
vidare. ”Kameraögon. ” En 
konstnär, en fotograf och en fil
mare skildrar Linköping runt 
förra sekelskiftet. ”Från Stum
film till Televishow!” Work
show runt 1900talets nöjen. 
Ringgatan 1. Pågår tills vidare.
”Människor.” En tematisk ut
ställning om konstnärer som ge
staltar människor utifrån lite an
norlunda perspektiv. Passagen. 
Pågår till 9/8.
”enFORMAT.” Grupputställning 
med yrkesverksamma konst
hatverkare i Östergötland. Hem
slöjden. Pågår till 9/8.
Pehr Hörberg och Johan Bäck
ström – två modernister. Läns
museet. Pågår till 17/8.
”När cirklar sluts.” Iréne Ols
son. Galleri Vända Sida, Stads
biblioteket. Pågår till 20/8.
”Kvinnliga former.” 20 kvinn
liga silver/guldsmeder. Länsmu
seet. Pågår till 31/8.
Ting och tankar 2008. Exa
mensutställning av eleverna på 
Kandidatprogrammet i Slöjd, 
hantverk och formgivning, LiU. 
Länsmuseet. Pågår till 28/9.
”Du & jag Kent.”  En utställning 
om hur det är att vara ung i dag 
och hängiven beundrare av mu
sikgruppen Kent. Länsmuseet. 
Pågår till 12/10.

MJÖLBY

PÅGÅENDE
Biblioteken, juni månad. 
Mjölby: ”Apasionado”, akva
rell och akryl av Jaime Carrizo 
Bahamondes. ”Invandrare”, fo
toutställning av Kisa fotoför
ening. Intarsiaarbeten, Linda 
Björkman. Skänninge: ”En salig 
blandning II”, akvareller och äng
lar av Eva Redin. Mantorp: Maj
Britt Alvarsson, vävda trasmat
tor. Väderstad: Gösta Gustavs
son,  träsnideri.

‚

‚

MOTALA

VERNISSAGE
”So far – so good” av Hen
rik Bjelling. Dubergska gården. 
23/6 kl 17–19. Pågår till 5/7.

PÅGÅENDE
Agneta Henerud, textil. Brunn
neby kyrka, Borensberg. Pågår 
till 29/6.

NORRKÖPING

PÅGÅENDE
”Bushmeat.” Elevarbeten 
från Himmelstalundsgymna
siet. Stadsbiblioteket. Pågår till 
29/6.
Gunilla Dahlgren. GalleriLi, 
Skärkind. Pågår till 15/7.
Mina kossor. Fotografier av Vi
beke Mathiesen. Norrköpings 
stadsmuseum. Pågår till 24/8.
”När solen står som högst.” 
Norrköpings konstmuseum. På
går till 31/8.
”I en tid då svenska ostindie
farare seglade till Kina.” Mål
ningar som skildrar livet i Sve
rige under 1700talet. Norrkö
pings Konstmuseum. Pågår till 
21/9.
Arbetets museum: ”Arbe
te och liv i konsten.” Här vi
sas människor i arbete som de 
skildrats av konstnärer under 
1900talet. Pågår till 2/11.

VADSTENA

VERNISSAGE
”Elsa och Jana – affärskvin
nor med spets.” Vadstena 
spetsmuseum, Gottfrid Lars
songården. Invigning 25/6 kl 
19. Pågår till 10/8.

PÅGÅENDE
”Imperativa korsstygn och 
broderade insikter.” Britta Jo
hansson. Korsstygnsbolaget. 
Pågår till 12/7.

VALDEMARSVIK

VERNISSAGE
Fredrik Eliasen. ”Fönster mot 
andra världar.” Målningar. Käll
viks brunns galleri, Loftaham
mar. 21/6 kl 14–17. Pågår till 6/7.

ÅTVIDABERG

PÅGÅENDE
”Vägen fram – en tidsspegel.” 
Salvedal. Pågår tills vidare.

PÅGÅENDE
Sissi Stahli, skulptur och må
leri, samt Per Erik Gustavsson, 
foto. Kyrkängsvägen, Björsäter. 
Pågår under sommaren.

ÖDESHÖG

PÅGÅENDE
”Reflections of the infinite” av 
Solkatt. Galleri Gröna huset. På
går till 29/6.
Konst och hantverk med åter
bruksinriktning av Majsa An
dersson och Lars Westlund 
samt AnnBritt Fagerlund, textil. 
Galleri Gröna huset. Pågår tills 
vidare.

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

‚

A26 Östgöta Correspondenten · Fredag 20 juni 2008 Redigering: Helena LUndberg

kultur · nöje
i  Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx

     
 A? A? A? A? A?

º º

Redigering: Helena Lundberg A27Östgöta Correspondenten · Fredag 20 juni 2008

kultur · nöje A28  ºSå blir midsommarvädret

musik

EVENEMANG

konst

teater

Under sommaren kommer det ingen Fredagsbilaga. 
Alla våra kalendarier flyttar då in i stora tidningen. 

film

Mejla egna tips till evenemang 
@corren.se senast en vecka  
före publicering. Vi tar med så 
många tips vi har plats för.

övrigt

Adam Sandler  som israelisk supersoldat i filmen ”Jiddra inte 
med Zohan” som har premiär på midsommardagen.  Både den 
och ”Den magiska leksaksaffären” recenseras i måndagstid-
ningen. BILD: SONY

Känner du igen citatet?
VINN POCKETEN

Visst hade du kunnat bli 
bibliotekarie? Nog kom-
mer du ihåg vad du läst 
– oavsett om det är No-
belpristagare eller chic lit 
eller den senaste kultur-
bråksboken?

Kolla dina kunskaper 
och ta chansen att vinna 
inte bara boken du känner 
igen, utan också två bonus-
böcker i sommarens täv-
ling här på kultursidorna. 
Reglerna är enkla. Vi vill 
veta vad boken heter och 
vem som skrivit den. 

Mejla svaren – och ett te-
lefonnummer där vi kan nå 
dig på dagtid – till pocke-
ten@corren.se senast ons-

dag klockan 13 då vi utser 
vinnaren. Det går också bra 
att skicka vykort till ”Vinn 

pocketen”, Kulturen, Cor-
ren, 581 89 Linköping. 

 VAD HETER BOKEN OCH VEM SKREV DEN?

”De som bara sett pappa och slagits av hans yttre blev  
förvånade när de kom hem till oss. Pappa städade jämt. Han  
tvättade fönster, dammsög, torkade element och plockade undan 
grejer. Hade han svårt att sova polerade han soffbordet. Det fick 
jag inte berätta för någon.”
Nej, Augustpriset gick inte till den här favorittippade barndomsskildringen. Uppväxt, alkoho
lism, kärlek och politik är teman, staden är Västerås. Författaren är debattglad historiker.

‚

Attraktiv  
körmusik

NY CD
Uti vår hage
Svenska körfavoriter
Naxos 8.572017

Alla vet att svenskarna 
är ett (kör)sjungande 
folk. En halv miljon 
bland oss är körsånga-
re, sägs det. Av det skä-
let är det alldeles natur-
ligt och därtill myck-
et lovvärt att Sveriges 
Körförbund nu i sam-
arbete med Naxos ver-
kar för att göra svensk 
körmusik mer tillgäng-
lig på skiva.

Linköpingskörer
Upptakten är den 

här skivan, där 15 oli-
ka körer från landets 
alla delar sjunger i allt 
20 nummer, det all-
ra mesta exempel på 
den ljusa, sköna lyrik 
som finns i rikt mått i 
den svenska sångskat-
ten. Kvaliteten är ge-
nomgående mycket 
hög, med Radiokören 
under Peter Dijkstra i 
topp. OD sjunger ”Fra-
gancia” och Lunds stu-
dentsångare ”Under 
rönn och syrén”.

Linköpingskören 
Da Capo under Gunilla 
Frödén låter oss lyssna 
till ett arrangemang av 
”Visa från Utanmyra”, 
där alldeles nya kva-
liteter i den musiken 
kommer fram. Östgö
ta kammarkör, ledd av 
Hans Lundgren, fram-
för Oskar Lindbergs 
”Pingst” med ljus, stilla 
andakt, och därtill  
Anders Öhrvalls ton-
sättning av ”I denna 
ljuva sommartid” Den 
som tror att den psal-
men bara kan ha en 
melodi skall bli ange-
nämt överraskad av 
Öhrwalls fina skapelse.

Öronvänlig skiva
Ja, därutöver hörs 

till exempel sextetten 
Baravox som sjung-
er Toots Thielemans 
”Bluesette”, Solveig 
Ågrens kammarkör 
och Erik Westbergs vo-
kalensemble .

Som helhet är detta 
en mycket attraktiv, om 
man så vill öronvänlig 
skiva. Det finns goda 
skäl att hålla utkik efter 
fortsättningen!

Per OlOv Backman

‚

Dansband hör ju hem
ma på vägarna. Hur trivs ni 
i studion?

– Det känns rätt natur-
ligt. Jag har studion i hem-
met och springer på den 
varje dag. Det är skönt att 
slippa kuska på vägarna till 
stora studior i Stockholm. 
Jag brinner för studion, ef-
tersom jag är producent, 
men det är ju inget som slår 
att spela live.

Ni turnerar ju så mycket. 
När har du tid att skriva lå
tar?

– Nattetid. Då ringer in-
te telefonen och inga barn 
kräver uppmärksamhet 
och man kan inte städa, 
höll jag på att säga. Då bru-
kar låtarna kunna krypa 
på.

Skiljer sig den här skivan 
från era tidigare?

– Ja, jag har försökt sätta 
en annan prägel på den här. 
Den är fartigare och har 
mer upptempolåtar. Sen är 
det ett lite nytt sound över-
lag, men ändå så att publi-
ken känner igen sig.

Ni turnerar en stor del av 
sommaren. Vad lyssnar ni 
på i bussen?

– Det är en bred reper-
toar. Vår trummis är hård-
rockare och gillar Kiss. 
Själv är jag en countrynörd 
och gillar amerikansk, lite 
tuffare country. De andra 
är allätare, men det blir en 
del dansband också, man 
måste ha lite koll.

Vilket är Sveriges bästa 

dansband, förutom Wahl
ströms?

– Oj, det finns en uppsjö 
duktiga musiker. Blender 
och Slips är ju lite moder-
nare. Men de gamla uvarna 
Lasse Stefanz har  kommit 
in i en kultperiod. Det är 
svårt att säga något speci-
fikt band.

Ni verkar ha köpt och sålt 
ett antal turnébussar. Letar 
ni efter den perfekta bus
sen?

– Vi gillar att åka säkert, 
vi bor inte på hotell utan 
sover i bussen på nätterna. 
Ju nyare den är desto tys-
tare, mjukare och skönare 
lever vi i den. Nu har vi kyl, 
mikro och toa.

SVT satsar på en stor 

dansbandstävling i höst. 
Tänker ni vara med?

– Om det kan generera 
något måste man ju vara 
med, men vi vill inte förlo-
ra den status vi har. Många 
tror ju att det som sägs i tv 
alltid är sant. Men för bran-
schen är det en toppenpryl. 
Det har varit segt för dans-
band i tv ett tag, många vet 
inte ens vad dansband är. 
Så det här är bra.

christel valsinger

Wahlströms spelar i Bo
rensberg den 9 juli och i 
Motala den 25 juli.  Skivan 
”Om du vore här” recense
ras i Corren nästa onsdag.

keyboardist och låtskrivare i Vadstenabandet Wahlströms som 
nyligen släppt skivan ”Om du vore här”.

SJU FRÅGOR tobias nyström

Dansbandet Wahlströms i Vadstena trivs i studion.


