MUSIKCAFÉ
Tema Owe Törnqvist
Lördag 7 mars kl. 14-16.30
Alviks Kulturhus, Nockebysalen
Gustavslundsvägen 168 A, Alviks centrum, Bromma
Kl. 14 ”Det stod en varmkorvgubbe ner på Fyris torg”
Kan den som införde rockmusiken i Sverige på 50-talet och för
2 år sedan gick till final i melodifestivalen vara samma person?
Ja, så är det. Av alla våra trubadurer och visdiktare är säkert
Owe Törnqvist bland dem som varit aktiv längst. Under nästan
70 år har han roat oss med sina fantastiska texter, sånger,
revyer och kabaréer. Hans första stora hit kom 1953 med
Rumba i Engelska parken och sedan har det bara rullat på.
Julboogie, som var den första rocklåten i Sverige, utkom 1955,
samma år som Bill Haley (Rock Around the Clock) och Elvis
lanserades i USA. När man hör låttitlar som Dagny, Loppan,

Albin och Pia, Svartbäckens rödaste ros, Titta titta, Per Olssons
bonnagård, Alptoppens ros, Gun från Dragarbrunn, Wilma (som användes i TV-serien Familjen
Flinta) och förstås Varm korv boogie kan man inte låta bli att le och bli glad. Många av Owes
låtar har följt oss genom livet och är fortfarande lika underhållande att lyssna till.
Vem skulle vara bättre lämpad än Joakim Norsten att tolka Owe
Törnqvist. Joakim är en mycket meriterad artist och trubadur som
är uppvuxen med Owes låtar. Han är också en av våra främsta
Cornelistolkare och gjorde ett bejublat framträdande på vårt café
om Cornelis Vreeswijk i höstas. Många bad oss då att han snart
skulle komma tillbaka och nu har vi lyckats engagera honom
igen. Vi utlovar en högtidsstund för alla som gillar trevlig musik
och roliga låtar, framförda på ett sätt Owe själv säkert skulle gilla.

Ca kl.15 blir det fikapaus. Kaffe/te med bröd serveras för endast 20 kr
Efter pausen blir det allsång och musikfrågesport med fina priser.
Allsången, som kommer innehålla en del Owe Törnqvistlåtar leds av
Joakim. Caféet avslutas med öppen scen för den som själv vill spela/
sjunga eller framföra något.

Entré: 60 kr
Arr: Alviks Kulturhus/FKC Alvik

