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BOKA ANNONSPAKET
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För information: www.millesgarden.se eller 08-446 75 90

Lördag 9 december kl 14.00

Följ med Claes Moser 
från Antikrundan på en 
historisk exposé
Från Gustav Vasa till Ellen Key

Välkommen!
Fri entré för innehavare av medmera-kort

Konsthallen | Millesgården
Herserudsvägen 32, Lidingö

För information: www.millesgarden.se eller 08-446 75 90

Program: • kl 11 Sånggudstjänst i musikrummet.

• kl 12 Julmarknaden öppnar. Lidingö musikskola i konsthallen, 
änglavisning i parken, änglaverkstad i stora ateljén.

• kl 16 Luciakröning i konsthallen.

• Och förstås korvgrillning, glögg och lussekatter!

Millesgårdens Julmarknad 
söndag 10 december 

HANTVERK • KRYDDOR • SMYCKEN • TEXTILIER • JULDEKORATIONER M M

Lundblad tog publiken till havet
KONSERT. Det blev en skön blandning av jazz- och viston när Rädda Barnen
bjöd in till konsert med trubaduren Peter Lundblad och Lars Erstrand Four
på Tibble Teater. Först på scenen var Peter Lundblad som inledde med klas-
sikern ”Ta mig till havet”. Efter litet trubbel med för hög gitarr fick han ord-
ning på ljudet, och publiken med sig. Lars Erstrand Four bjöd bland annat
på en latinamerikansk version av ”Perdido” och Lionel Hamptons version
av ”How High the Moon”.

Peter
Lundblad

spelade
för publi-

ken i Tibb-
le teater.

K U LT U R  
& N Ö J E

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-544 817 80, 
eller maila: kultur@tdtidning.se.

■ Stenmark

För 55 år sedan började

han spela vibrafon. I dag

är Lars Erstrand en av

Sveriges stora jazzmusi-

ker och han har spelat

ihop med legendarer som

Lionel Hampton och Ben-

ny Goodman. I söndags

gästade Lars Erstrand

Four Tibble Teater med

ett helt set gamla pärlor.

– Vi arbetar med gamla
evergreens. Det finns allde-
les för många låtar från den
tiden som inte är slutkörda
än, säger Lars Erstrand.

– De kompositörerna
hade ett extremt sinne för
melodiösa låtar och skrev
harmonier som är intres-
santa att spela solo på. 

INSTRUMENTEN är redan upp-
ställda på scenen och det är
en knapp timme kvar innan
evenemanget börjar. Vi hit-
tar några stolar och ett bord
i ett litet pentry bakom sce-
nen. Lars Erstrand sitter
bredvid sin fru Karin och

passar på att knyta slipsen
under tiden som han berät-
tar om förebilder, spelning-
ar och vibrafoner.

När Lars åker i väg för att
spela följer alltid Karin med.

– Det är sällan vi särar på
oss. De första 20 åren fick
Karin vara hemma med bar-
nen, men nu när de är ut-
flugna, så känns det bara rik-
tigt att åka tillsammans, sä-
ger han apropå turnélivet.

ATT DET BLEV JUST VIBRAFON

för Lars Erstrand beror till
stor del på en musiktävling
för ungdomar i Uppsala i de
tidiga tonåren. Han spelade
piano och kom tvåa med en
boogie woogie. Förstaplat-
sen knep en annan pianist.
De två bestämde sig senare
för att starta ett band ihop,
men två pianon gick inte för
sig.

– Jag började snegla på
vibrafon. Brorsan hade någ-
ra 78-varvare med Lionel
Hampton, säger han.

Så när intresset väl var

väckt gällde det att komma
över ett instrument. 

– Det är ganska exakt 55
år sedan Karin och jag släpa-
de hem det skrotlass på cykel
som blev min första vibra-
fon.

DET VAR EN svensktillverkad
pjäs vid namn Allround. In-
strumentet gjordes av en in-
genjör på Saab i Linköping.
Men denne ingenjör hade
fått en grundläggande sak
om bakfoten. I stället för att
tonerna fortsätter att klinga
när man trycker ner pedalen
så fungerade den precis
tvärtom.

– Jag fick lära mig spela
med bakvänd pedalteknik,
berättar Lars Erstrand.

DET GICK TYDLIGEN utmärkt,
för senare under karriären
har han spelat ihop med fle-
ra av jazzens giganter. 1972
ringde klarinettisten och
storbandsledaren Benny
Goodman från New York
och ville att de skulle göra en

Det här är skillnaden mellan
vibrafon och liknande in-
strument:
■ VViibbrraaffoonn:: Metalltangenter,
med resonansrör.
■ MMaarriimmbbaa:: Trätangenter,
med resonansrör.
■ XXyyllooffoonn:: Metalltangenter,
utan resonansrör.
■ CChhiimmeess:: Hängande metall-
rör, men byggd enligt samma
princip som en vibrafon.

OLIKHETERNA

GOOD VIBRATIONS. Lars Erstrands kvartett serverade publiken en härlig samling örhängen.

Slagfärdig jazzne
FO

TO
: J

O
AK

IM
 B

R
Ö

M
S


