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Hanslundgren nfirmar
sig hundra julkonseiler
uuxOptNG

den rutinerade dirigenten.

,Att Hans Lundgren och
Lihk6rcn gerjulkonsen
ter i Linkiiping varie ir
iir lika s5kert som att
tomten kommer

piiul-

afton.
- Hur minga ir i rad det
iir kommer j ag inte ihignu.
Men jag vet att jag riikna-

de ut det och skrev det pi
min bloggforra ire! sdger

Mycket riktigt. Ert inl[gg fren den 1 december i
fiol berrittar att Hans gjort
julkonserter tillsammans
med studentsingarnailih-

koren sedan Lg84 - allts&
25 hri f6ljd.
I Arblir det26.
- Jag bcirjar vil n[ima
mig lOO konserter vid det
her lag,et. sdger Hans och

skra*argott.
Och Oet iir lika

rcligt iin?
dr

- Att gora konserter

alltid kul. Sen

Hr det

inte

si

vansinnigt upphetsande
att repetera samma saker

ir efter ir, menndrmanvd.l
stir der infrir allt folk si lr
detvdldigt roligt, och tach
samt. Folk dr nlstan beroende avsflnther.
Tlllsammans med Ryttan

SAMUELVILLIUS

gftdskydnns brassger
dlrigsnten Hans Lundgen
(bildenlqctr Lihktirn i kyill
den fthsta avtra trditbneHajulkonserter i S;t Lars
klrrka,
Foro: J-c PERSSoN

'

En supeltov vill fi barnen pa ioden att sluta skratta. Supercnlillasilvensara
och Stilhenrll
skurkaktigheterna' Rolhrna giirs av Sara Edwadsson och Henrik Stihl.

Fiirsta konseden frr i kveill
kl19 i S:t Lars kyrka och den
f6ljs sedan upp avytterligare
tre; i morgon kl 19 samt p6
l6rdag kl 15 och

17.
*I#iitli"ffitr
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ltsfredsfestiva len reddad

FESTIVAL.

Datumen for

ndsta iis Hultsfredsfesti val iir klara. Enligt Rockpartys hemsidablir det en

tredagarsfestival 7 -9 juhi.
Pi mindagen rostade

dessutomfullmiktige i
Hultsfred igenom forslaget attkommunen skagi
in och rfldda festivalen,
skriver Dagens Nyheter.

Kommunen [gerredan
49 procent av aktierna

i

Rockcity, menkcipernu
ytterligar e 42procent av

ccc

Superhjiiltejul
Sands kl7.Lsoch 18.45 varje
dag i SVT1 och SVT Barnkanalen.

"Sk5gget i brevli

darL"

,forra

aktierna av Roclcp arty for
4,3 miljoner kronor. Komrnunen koper dven€ul.liiggningar pi festivalom-

huvud.

ridet for 2,6miljoner kronor. (TT Spektra)

De avskalade miljoer som
dyker upp ndr "superhjel-

Hans Furuhagen blir professor
P R I S. Forfattaren, historikern och tv-producenten
Hans "F{atte" Furuhagen,
som ofta arbetade med
Tage Danielsson pi sin
tid, harutsetts till professor avregeringen. Han fir
professors namn ftir "sina
b etydels efu lla folkbi I dan-

JULKALENDERN

de insatser och omfattande skriftstiillning avseende de antika kulturerna',.

irets julkalender med ful-

ders och Mens, spokar i mitt

tejul" utspelar sig pi jor-

den kiinns ndra besllktade
med den snygga men steri-

la vilrld som forra irets serie utspelade sig i. Dessutom uteslot nogden intrigen
effektivt de flesta barn som
inte nitt ligstadiet, och j*g
tycker att de tendenserna
dvenfinns her.

lnte fiir de minsta
Som kontrasthade jagi

ir

hoppats pi nigot varmare och mysigare. Tlrp "Pelle
Svanslos" med Bjorn Kjell-

j ag

manfran L997.

Men mcijligtvis har j"g
missforstitt hela grej en, jul kalendern kanske fr Hmst ska

anga och forst&s, avbar

lig- och mellanstadiet?
En skiin samling

Bortsett fran de invi
ningarna si finns det m
et att gilla med "superl

tejul". Sara Edwardss
och Henrik Stihls su'
hjiiltar iir ju vllkdnda

dan forut, hon bide su'
sniill och supersur, han
de superstark och super

Samspelet mellan dem

att historien samlar its
liga charmpoflng. Ger
med bovar som supersl

Vad tyckerdu om iretsjulkalender?
Vi frigade nigra barn pa Busfabriken i Linkiiping

igir.

Hans Furuhagen, fridd

gjort sig kiind
bide somunderhillande
folkbildare och humoris tiskberdttare i radio och
tv. (TT Spektra)
1930, har

lsabelle Wilson,6, och hen-

7-Ariga Ebba Johansson

Rosenlund-

7-

trnrlr;

