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Hesser presenterar godbitar ur bokfloden
BÖCKER. Dagmar Hesser presenterar godbitar ur årets och förra årets bokﬂod på
Djursholms bibliotek på onsdag och på biblioteket i Mörby centrum på lördag. Romaner som Phillipe Claudels Grå Själar och biograﬁer som Ryszard Kapuscinskis På resa
med Herodotos, är böcker som Hesser vill

lyfta fram. Andra titlar är Birger Berghs bok
om skalden Lars Wivallius som kom förra
året till Vivalla-sonens 400-årsjubileum,
och Nina Burtons Den nya kvinnostaden.
– Den är som en uppslagsbok om kvinnor som varit bortglömda genom historien,
säger Dagmar Hesser.
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Arne Wilhelmsson.

Nu kan du lägga in bild i din tidningsannons.
På webben upp till fem bilder.
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LARS ERSTRAND har också va-

Klubbad.

konsert tillsammans i Paris.
Lars Erstrand åkte dit. Men
då utan sin egen vapendragare, klarinettisten Ove
Lind, som han säger att han
har lärt sig mycket av.
– Jag kan inte glömma
bort honom, han var min
andlige fader och vi spelade
ihop i 33 år.
stora
förebild, som han lyssnade
på och inspirerades av innan
han köpte sin första vibrafon, var just Lionel Hampton. Mannen vars skivor
snurrade på brorsans skivspelare.
De två träffades vid ﬂera
tillfällen över hela världen,

MEN LARS ERSTRANDS

rit en ﬂitig gäst i Tyskland.
Under en period åkte han dit
varje år på turné – naturligtvis följde Karin med – och
spelade tillsammans med
bland andra ”Peanuts”
Hucko, en klarinettist med
ett förﬂutet hos Louis
Armstrong.
– Det var ett kanonband.
Mitt andra favoritband är
kvartetten med Kjell Öhman, säger Lars Erstrand.
Nu i dagarna kommer för
övrigt en ny platta med just
pianisten/organisten Kjell
Öhman och sångaren Claes
Jansson ut. Men just nu är
det Lars Erstrand Four som
väntar på att gå upp på scenen.
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taktik” i över ett decennium,
innan de till slut spelade in
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på 80-talet.
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– Vi känner varandra så
väl att vi kan göra tvära kast
när vi spelar och alla hänger
på. Nästan så att vi delar
hjärna med varandra. En
underbar känsla, säger Lars
Erstrand och berättar en
historia för att förklara den
andra aspekten av glädjen
med jazz.

Skickar du manus med post tillkommer inskrivningsavgift 80:- + faktureringsavgift 44:-.
Annonsen publiceras även på webbplatsen Lokus, men du kan inte ha bild i annonsen.

– EN DAM i 50-årsåldern kom
fram till mig före en spelning på Nalen med sin gamla mamma som staplade
fram på kryckor. Hon undrade om de fick sitta på första raden. När konserten var
slut och jag packade ihop
kom damen springande
och hötte med näven och
ropade 'Du är tamejfan en
helbrägdagörare'. Mamman hade rest sig upp, gått
ut och satt sig i taxin och
kryckorna stod kvar lutade
mot väggen, säger Lars Erstrand.
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