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Unik Taubeafton i Vara
Duktiga vissångare hyllar den mångfacetterade Evert
NÖJE Evert Taube var
så mycket mer än vissångare och kompositör.
På söndag ges en unik
chans i Vara konserthus att lära sig mer om
mannen bakom baskern.
– Ett tillfälle för alla
som tycker om bra musik och bra texter, säger Taube-experten
David Anthin.
Han är en av personerna
bakom Taube-kvällen i
Vara och medredaktör till
nyutkomna antologin Elva
sidor av Taube. I boken har
några av landets främsta
Taube-kännare delat med
sig av sin kunskap.
– Det började 2006 när
vi startade en seminariekedja. Under åren fram till
2012 gjordes flera seminarier. Till slut blev det elva
tillfällen då vi berättade
om Taube, elva sidor av honom, förklarar David Anthin, som bor i Falköping.

Blev redaktör

Men föreläsningar är flyktiga och därför beslutades
att de bästa föredragen
skulle samlas i en antologi.
– Då var jag lite trött på
bokprojekt eftersom jag
precis hade avslutat en populärvetenskaplig bok om
Taube. Jag skickade bägaren vidare, men den kom
tillbaka på något märkligt
sätt och jag ångrar inte att
jag tog den, säger Anthin.

Många sidor

Han har skrivit den inledande texten till varje kapitel, som visar hur mångfacetterad Evert Taube
var. I boken presenteras
allkonstnären, reseberättaren och samhällskritikern. Bland skribenterna
återfinns Lars Lönnroth,
professor vid Göteborgs
universitet, Martin Bag-

Folkpopbandet Eileen
firar St Patricks day i Kvänum i helgen.

Helgrönt
firande
i Kvänum
NÖJE Lumber & Karle
tjuvstartar firandet av
St Patricks day. På lördag kläs restaurangen
i grönt, ölkranen flödar av Guinness och
det bjuds på irländska
toner.

Poeten, vissångaren, och konstnären Evert Taube fortsätter att fascinera. På söndag hyllas han vid en unik konsert i
Vara.

FAKTA: Elva sidor av Taube
PÅ SÖNDAG DEN 16 MARS anordnas en visafton kring Evert

Taube i Vara konserthus. Ett 20-tal visor framförs och boken
Elva sidor av Taube presenteras. Medverkande är Martin Bagge,
Maria Lindström, Jan-Olof Andersson, Stina Klintbom och Thomas Andersson, Lars Klevstrand, Marita Rhedin, Olle Edström,
David Anthin och Torbjörn Johansson.

ge, tidigare ordförande
i Svenska visakademin,
journalisten och författaren Bo Strömstedt samt
Ingabritt Fredholm, som
var Taubes litterära sekreterare. Bilderna i boken är
tagna av Jakob Forsell, som
gjorde flera hemma hosreportage.

Barnbarn deltar

Everts barnbarn Maria
Taube, intendent vid Moderna museet, skriver om
hans konstnärskap.
– Antologin är ett smörgåsbord och innehåller nå-

got även för Taubenörden,
konstaterar David Anthin
och nämner ett porträtt
som Hedenhös skapare
Bertil Almqvist ritat av
vännen Taube.

En unik afton

På söndag får antologin
liv på scenen i Vara konserthus. Ett tiotal artister
medverkar, bland annat
Marita Redin, Martin Bagge, Lars Klevstrand liksom
Skövdesonen och trubaduren Jan-Olof Andersson.
Det kommer också berättas om Taubes liv.

Taube-experten David
Anthin från Falköping är
redaktör för den nya Taubeantologin och medverkar
i söndagens evenemang i
Vara.
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– Ambitionen är att det
ska vara lättillgängligt,
men kanske bjuder vi på
en och annan visa som
inte är så jättekänd, lovar
David Anthin.
Jenny Åberg
0500 - 78 48 64
jenny.aberg@vgt.se

På måndag är det Irlands
nationaldag. Det vill man
inte missa på Lumber &
Karle, som startar festen
redan på lördag. Det blir en
heldag med musik, dans,
mat och dryck i den gröna
öns anda, lovar vd Pelle
Stohlander.
Kvällens huvudakt står
Lidköpingsbandet Eileen
för. De spelar folkpop och
kombinerar irländsk och
svensk omarrangerad folkmusik.
Publiken får också se
Stockholmsbaserade dansgruppen Saoirse Irish Dance Company, som bjuder
på traditionella irländska
danser och skotske trubaduren Jim Walsh underhåller.
Även mat och dryck görs
enligt irländsk förlaga.
Såväl maträtterna på buffén som dryckerna i baren
kommer från den gröna
ön.
Jenny Åberg
0500 - 78 48 64
jenny.aberg@vgt.se

Elva sidor av Taube är en
nyutkommen antologi hos
Folkuniversitets akademiska press, som visar på
Evert Taubes mångsidighet.
Redaktör är Falköpingsbon
David Anthin.

Dystra Li tillbaka med nytt album
MUSIK Äntligen ropar fansen, när nu Falköpingsbandet Dystra
Li efter två år släpper
nytt album.
På fredag hålls releasefesten.
Skivan En sista chans är
något av en comeback
för Dystra Li. Den skulle
egentligen ha släppts redan hösten 2012, men av
olika anledningar har det
dröjt ända tills nu.
– Det har tagit lite längre
tid än vi trodde, men det
har också blivit betydligt

bättre än vi trodde, säger
sångaren och gitarristen
Marcus Wilsson.

Mer ös

Albumet är Dystra Lis andra fullängdsalbum och
består av tolv spår. Bandet
har tagit hjälp av ljudteknikerna Emil Eklund och
Ronny Hasselqvist vid
inspelningen och Marcus
Wilsson är mer än nöjd
med resultatet.
– Vi har aldrig varit så bra
som nu. Dystra Li har gått
från rent punkband till
rock, men nu har vi fått tillbaka lite av öset,menar han.

På fredag kväll firas skivsläppet med en releasefest
på O’Learys i Falköping. Då
bjuder Dystra Li på flera
smakprov från nya skivan.
De har också bjudit in vänner och bekanta att spela
med dem och Oscar Kempe
från Neverstore kommer
att vara dj.
– Det här blir en nytändning för oss, konstaterar
Marcus Wilsson.

Skotske trubaduren Jim
Walsh bidrar till stämningen.

Gilla oss på facebook
Jenny Åberg
0500 - 78 48 64
jenny.aberg@vgt.se

Dystra Li släpper nytt material. I morgon kväll är det
releasefest för albumet En sista chans.
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