Musikcaféprogram

Alviks Kulturhus våren 2020

Kl. 14-16.30 Nockebysalen, Gustavslundsvägen 168 A

7/3 Musikcafé tema Owe Törnqvist
”Det stod en varmkorvgubbe ner på fyristorg”
Under nästan 70 år har Owe Törnqvist roat oss med sina härliga sånger
och texter. Han debuterade 1953 med låten Rumba i Engelska parken och
sedan har det bara rullat på. 1955 gav han ut Julboogie, som var den första
rocklåten i Sverige. När man hör låttitlar som Dagny, Loppan, Albin och Pia,
Svartbäckens rödaste ros 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 och är också en av våra
bästa tolkare av Cornelis Vreeswijk.

4/4 Musikcafé tema Nils Ferlin
”Jag är ganska mager om bena tillika om armar och hals”
Nils Ferlin, en av våra stora skalder föddes i Värmland 1898, men flyttade
till Klarakvarteren i Stockholm. Där skrev han och gav ut sina diktsamlingar.
Många av dikterna har i efterhand blivit tonsatta och därmed nått en större
publik. Inte minst Lille Bror Söderlundhs tonsättningar av Får jag lämna
några blommor och När skönheten kom till byn har blivit mycket omtyckta.
..

En av tonsättarna av Ferlins dikter är vår cafégäst Ove Engström. Ove räknas
som en av landets främsta Ferlintolkare och han har också forskat i Ferlin.
Vi kommer få lyssna till både kända och okända dikter och visor från Ferlin.

2/5 Musikcafé tema Monica Zetterlund
”Sakta vi gå genom stan”
Vår genom tiderna främst jazz– och schlagersångerska och tillika en stor
revyartist och skådespelerska. Monica var unik inom svenskt kultur– och
nöjesliv och hade en fantastisk sångröst. Att angöra en brygga, Bedårande
sommarvals, Gröna små äpplen och Sakta vi gå genom stan är några av alla
de melodier vi tagit till våra hjärtan. Monica har belönats med de högsta
utmärkelser inom svenskt musik– och kulturliv som går att få.

Helena Eriksson är en av de främsta tolkarna av Monica Z. Hon har av DN
kallats ”en Zetterlunds arvinge” och har spelat in flera album bl.a. med guldkorn
ur Monicas rika låtskatt. Helena ackompanjeras på gitarr av Anders Färdal.

Entré: 60 kr
I musikcafépausen serveras kaffe/te med bröd för 20 kr.
Sista timmen är det allsång och musikfrågesport.

