längd: ca 2 timmar inkl. paus
eller enl. önskemål
ljud: ljudanläggning medtages
ljus: befintligt
spelyta: anpassas efter lokalen.
bra akustik önskvärt
mörkläggning: ej nödvändigt
bärhjälp: nej
pris 2019:
15 000:- + resa och logi

DJÄVLA MANSFÔLK! - a Peace of Lôve
Om föreställningen:
Det Sanna, det Rätta det Sköna - Det Eviga!
Det gamla blir nytt, det nya blir klassiskt.
Tidlösa sånger och texter

marknadsföring: ombesörjes av
arrangören - underlag till
trycksaker och webb finns på
hemsidan för nedladdning

Den nya föreställningen har (liksom föregångaren ”Djävla Mansfôlk! - hyllning till Monica Z”)
även den sitt avstamp i Värmland:
Säffle - födde Esaias Tegnérs berömda dikt ”Det eviga” inspirerar och vindlar sedan ut
i personliga tolkningar av ”eviga” sånger och texter från 1810 - fram till idag.
Kritikerrosade Klabbe Hörngren på piano & Bosse Sandberg med sina karaktärsfulla
träblåsistrument - Klassiska upphovsmän som Hasse & Tage, B&B, Ferlin, Gullberg,
Gärdestad, Adolphson, Shakespeare, Dahlgren…
En en tankeväckande, rolig och berörande feel-good afton utlovas!
Respons från arrangören på smygpremiären 2016,
Hjälleskate herrgård i Esaias Tegnérs födelsebygd:
”Hej Åsa, jag ville bara ännu en gång tacka dig, din man och Klabbe för ert starka
framträdande här hos oss på Hjälleskate i lördags. Både musikaliskt men också med
tankeväckande substans i budskapet till oss alla. Det är precis något som ligger mig
varmt om hjärtat, att koppla historien till vår tids frågor,
men ändå inge ett hopp i allt elände vi möter i dagens värld.”
Medverkande:
Åsa Bergh - frilansande artist - gjorde bla. rollen som “Ulrika i Västergöhl” i
originaluppsättningen av “Kristina från Duvemåla” och på den grammisbelönade
CD:n. Senast: "Djävla Mansfôlk! - Hyllning till Monica Z" 200 föreställningar
på turné i södra och mellersta Sverige.
Bo Sandberg - träblås - turnérade Sverige runt med Riksteatern.
Gruppen Anammas Cornelis-föreställningar på 90-talet var bejublade! De senaste
åren har han varit trogen Stockholms musikalscener, men är nu åter på vägarna…
Klabbe Hörngren - pianist - är stationerad i Göteborg.
”Klaviaturspelaren och kompositören Klabbe Hörngren har med gruppen Klabbes
Bank varit en av de senaste årens intressantaste musiker på den svenska
jazzscenen.”skriver Dan Backman på konsertbloggen i SVD 2014.

Bokas genom: The Feel Good Mafia Group
Åsa Bergh 070 779 12 07 info@asabergh.se

www.asabergh.se

