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'betslivet är de frågor
rgiorde mitt val, säger

15 blanka

RöstsiffroU årskurs 7-9:

Socialdemokraterna

r Jennifer Klingberg

Moderaterna 39; Sverigedemokraterna 34; Mtli öPartiet
29; PiratPartiet 28; Folkpar-

nmer, men hon tyckte

att det var

58;

ganska

att välja.

tiet

26; VänsterPartiet 25;

Centerpartiet 2L; Iftistdemokraterna ?; Owiga Partier 3 röster.
Valdeltagandet var

90'37

Eleono-re Larsson

let i morgon. OBS! Ingen

Det svängde
I bygdegården

marknad.

Kaiana

)nterns

{S

förtroendevalda i
reboda kommun och
)vriga intresserade
medlemmar träffas

EKESKOG

I lördags hade Ekeslogs
Byatag äran att få stå
värd för Bröderna Triicks
releasepartY för sin
senaste cd. Det blev

ikommunhuset
orsdagen den 2319
kl 18.30.
Välkommen!

en mycket lyckad och

/enska kyrkan {W
REB'DA
sönd agzisePtember

8.00 Beatebergs kyrka Musikgudstiänst
P astorafefs körer medverkar

Pastorafsfesf

rkkaffe serueras från kl 17.00 utomhus (kläder efterväder).
Buss avg från Gårdsiö,c_entrumhuset 15.20,
lua tOisamiingshem 1 5:30, Älgarås församling.shgt
te kyrka
s. +s, roreu-oda fö rsam i n gshem .1 6. 1 0, r?9
16.30 och Mo församlingshem 16'40'
I

Välkommen!

t'tungdoms-

styrelsen.

Totalt sett i landet vinner '
det rödgröna btocket i skol-
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spelar amerikansk
if,"w.t.rn Toneflyers
:

och svensk swing/schlager från

o'talet'
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välbesökt konsert.

nönr
Man gav två ftireställningar'
en matin6 och en På kvällen.

Förestätlningarna sågs och

1

teras inte in

ATLVIl{

i Bröderna Triick.

axduk
rsäljning på Karlsholme

procent. 29L röster lämnades och av demvar lSblanka
och 6 ogiltiga av andra skåI.
Även sexorna fick rösta
men det resultatet rappor-

FOIO: TENNY

hördes av närmare 150 Personer. Speciellt inbjudna av
Bröderna Triick var The

Western ToneflYers från'
Göteborg.

Bröderna Triick iir
numera välkända och ''
mycket uPPskattade i våra
trakter. I

lördags giorde de

ingen besviken med sin
hotmusik fran L940 och
-5O-talet. Det åir

musik som

man bara btir så glad av.
Martin, Andersson håller
som vanligt ihop det hela

med ett avslaPPnat

och
charmigt mellanPrat. Man'

biandar helt instrtrmentala
låtar med sångnummer' En

höjdare var niir man giorde
ett litet avsteg från hotmusiken och Presenterade- en

version,r

av Summertime

med Eleonore Larsson som
sotrist.

Här fick man

höra Martin

även

Andersson

göra ett solo På ventilbasun. Eleonores sånginslag

sitter som giutna.

Hen'

nes framtoning som blyg'
vacker -4O-talsvokalist är

bara perfekt. Hela Pro grammet är en fröjd for både öra
och öga.
Triickarnas version av
Tiger Rag är makalös. Mag-

nus Sandgren bri$erar

På

dragspel så man bara his-

spelar enblandning av ame-

rikansk och svensk swing/
schlager från 40-talet. Sättningen är trummor, ståbas,
kompgitarr, - sologitarr,

steelguitar, dragspel och
sång. Samtliga var verkliga

ekvilibrister

På

sina instru-

ment. Utan att överdriva

nar.

var deras framträdande

Succå
Sen tog The Western Toneflyers över scenen. För de
flesta i publiken var de en

ken taekade med

ny bekantskaP. De är ett
gäng från Göteborg som

en veritabel succ6.'Det var
nog länge sen (om ens nånsin) det var sådant drag
och tryck i Ekeskog. Publistående

ovation€r'
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