DJÄVLA
MANSFÔLK!
Hyllning till Monica Z

Jag hade velat träffa Monica Zetterlund.
Jag hade velat fråga hur det kändes
när Wilhelm Moberg skrev,
att han var rädd att hon skulle förstöra hans Ulrika och hur det kändes efteråt när han ångrade sig...
Jag hade velat träffa Monica Zetterlund.
Men jag hann inte.
Det här programmet är en hyllning till Monica,
men också till de fantastiska svenska textförfattare
som hon omgav sig med och inspirerade!
90 spelningar gjorda - fortfarande minst lika roligt!
Bo Sandberg, och nu även Klabbe Hörngren på piano,
bidrar till en extrem live-känsla med texten i centrum.
Tre solister på scenen var föreställning upplever jag låtarna på nytt!
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ÅSA BERGH
BOSSE SANBERG &
KLABBE HÖRNGREN
tolkar Z:s repertoar på sitt eget sätt
Nybyggarna ©1972 AB Svensk Filmindustri Stillbildsfoto: Ove Alström

Åsa Bergh om föreställningen:

www.asabergh.se

Vi bjuder på klassiska visor med texter av
Hasse & Tage, Povel Ramel, Olle Adolphson,
Beppe Wolgers, Gustaf Fröding, Björn Ulvaeus,
Py Bäckman och några till…allt tolkat på vårt eget sätt!
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I rollen som
Mobergs
Ulrika i Västergöhl

recensioner

tv. Monica Z 1972
th. Åsa Bergh 1995

”...håller publiken i ett Järngrepp..
En helt makalös föreställning!”
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Värmlandsbygden efter premiären 2012 i Råda Ordenshus utanför Hagfors

”Stående ovationer för hyllning till Monica Z”
Arvika Nyheter

”Delar en gåva med sin publik” - Bohuslänningen
”Nuet är Åsa Berghs. Hon försöker inte spela Monica
Zetterlund, Åsa talar till Monica genom att själv uppleva och
göra hennes visor till sina egna.
Och så talar hon i allra högsta grad till oss i publiken.”
”Hennes energi är stundtals explosiv. Den syns i kroppen och
hörs i rösten, kommer som en kraft från fötterna uppåt-utåt.
Hon vågar visa vad hon känner. Det bidrar i hög grad till
upplevelsen av berättelsen som delad gåva.”

”En enda lång rad av pärlor” Säffle Tidningen
”…hyllade Monica Zetterlund på ett suveränt sätt.
Allt framfört med stor finess, värme och en stark känsla för
materialet.
Det ena toppnumret efter det andra med bland annat titlar
som Sista jäntan, Sakta vi gå genom stan, Bedårande
sommarvals, Att angöra en brygga och Var blev ni av.
Bertholt Brechts Sjörövarjenny fick en suverän tolkning
av Åsa Bergh liksom Juanita ur Spader Madame.
”I den kafédukade salen satt nu ett 60-tal personer
och njöt av tre fantastiska artister på en konstnärligt
mycket hög nivå...”

”Hyllar Monica Z på sitt eget sätt” Falukuriren
”...idel guldkorn.”

”Med kärlek till Monica Z” - Östgöta Corren Kultur Nöje
”Åsa Bergh är själv från Värmland och drar mellan varven
några historier på skön okonstlad värmländska.”

”Hon tog Nossebropubliken med storm”
- Nya Lidköpings Tidning
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”För sin hyllning till Monica Zetterlund är Åsa Bergh värd en
egen hyllning. Det blev stående ovationer.
Åsa Bergh hänförde publiken med sitt engagemang i låtarna
!
som upplevdes äkta och med djup.
Mellan sångerna kunde hon med en mjuk och fin stämma
läsa eller berätta små episoder eller anekdoter om Monica.
Eller skoja med publiken på ett nära och varmt sätt.
Lika nära och varmt skojade musikerna med henne
genom att stundom låta sina instrument subtilt busa runt.”

”Minnesvärd hyllning till Monica Z”
Dala Demokraten

”Jag minns särskilt den mycket lekfulla versionen av
Sakta vi gå genom stan och Sjörövar Jennys visa ur
Betholt Brechts Tolvskillingsoperan.”

medverkande

teknik

ÅSA BERGH sångerska, skådespelerska regissör

längd ca 2 tim. inkl. paus - eller enligt önskemål

Åsa debuterade 1979, och har sedan arbetat på många av Sveriges
musikteaterscener. Hon gjorde bla. rollen som “Ulrika i Västergöhl”
i original-uppsättningen av “Kristina från Duvemåla” i Malmö 1995
och på den grammisbelönade CD:n. 1998 spelade hon in
soloplattan "Vi sjunger i natt”.
Planerar nu framtida underhållning på Camp Active i Lidköping
där hon tidigare regisserat två krogshower.

BOSSE SANDBERG frilansande träblåsare
har spelat med de flesta av våra mest kända artister,
turnerat land och rike runt med gruppen Anamma och Unga Riks,
och suttit i orkestern på de stora musikalscenerna i Stockholm.

KLABBE HÖRNGREN
”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.
Aktuell med sitt andra album ”klabbes bank Z”
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www.asabergh.se

spelyta anpassas efter lokalen
elkrav vanligt vägguttag
mörkläggning ej krav
ljud ljudanläggning medtages
koppling till extra högtalare på plats i lokaler med stor yta
och/eller stum akustik kan vara till fördel
bärhjälp nej
tillgång till lokalen ca. 2 tim före föreställningsstart

pris
15 000:- + 3 boende (2 rum) och milers. fr. Sthlm
föreställningen finns även i en budgetvariant Åsa Bergh & Bo Sandberg
med inspelat pianoackompangemang av Erik Hansson

bokas genom
Berghs Kulturförmedling
Kristina Bergh
0708 17 40 40 info@asabergh.se

