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Konsert på Fridagymnasiet

blöTT. Som ljudeffekt till en flm där någon hoppar i plurret gör även ensemblen det.

kosackdans. Klara Nyman får till slut lite hjälp med dansen efter att ha ramlat några gånger.

Ovanlig konsert med
udda instrument
Eleverna på Fridagymnasiet fck en hel del ordvitsar
att bita i när Chalmers
barockensemble hade konsert igår. De ville visa upp
spelglädje för eventuellt
blivande chalmerister.
– När man börjar gymnasiet
slutar många att spela. Har
man väl slutat kan det vara
svårt att börja igen, säger
Wictor Olsson.
Vänersborg. Fridagymnasiet

blev sista stoppet på Chal
mers barockensembles tur
né. Många gymnasieelever
kommer till Chalmers efter
studenten och ensemblen
vill visa upp att de fnns.
Och framför allt glädjen i att
spela.
Johan Lindberg är idag
doktor och arbetar på Chal
mers. När han gick andra
året på gymnasiet kom
ensemblen till hans skola.
Han hade ännu inte bestämt
sig för om han skulle söka
till Chalmers eller Kungliga
tekniska högskolan i Stock
holm. När han såg konserten
var valet givet.
– Jag tänkte att de här ver
kar komplett vansinniga, jag
måste försöka ta mig in dit.
Igår tog Johan Lindberg
ledigt från jobbet för att kun

na vara med och spela, och
det är inget ovanligt bland
de gamla medlemmarna.

För att vara med i barock
ensemblen krävs ingen
audition och man behöver
inte ens kunna spela något
instrument.
– Om man står ut med oss
är man välkommen, säger
Johan Lindberg.
Musiken spelas enligt
dem själva hellre än bra.
De spelar en hel del instru
ment som nog ingen känner
igen som instrument. Bland
annat en duschslang och
så ”krossaren” som använ
der ett slagträ för att krossa
porslin i takt med musiken.
Att krossa porslin är ock
så fnalen på konserten, nu
i modell större, när Wictor
Olsson tar fram en slägga
och slår en toalettstol i bitar.
Ett stående nummer, men
någon brist på toalettstolar
att demolera råder det inte
för ensemblen.
– Vi har ett skyddsrum
fullt av toalettstolar, säger
Klara Nyman.
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gestaltar dan anderssons
liv och musik
På torsdag
kväll bjuds en föreställning
om Dan Andersson i Ekebro
bygdegård. Det är skådespe
laren Bo Carlsson som enligt
sin hemsida ger en titt in
i Dan Anderssons värld,
även i hans ljusa sidor.
Skådespelaren kommer
att gestalta, sjunga och
Vänersborg.

berätta om den väg Dan
Andersson vandrade.
Föreställningen är cirka
två timmar lång.
Bakom arrangemanget
står Ekebro bygdegårdsför
ening.

Wiveca Ström

ToaleTTkras. Wictor Olsson avslutar konserten genom att slå sönder en toalettstol. De har ett trettiotal på lager som folk skänkt
när de bytt ut sin gamla.
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refuger istället för blomlådor
Vänersborg. Sedan 15 år har
boende på villagator i kom
munen kunnat få tillstånd
att ställa ut blomlågor på
gatan för att dämpa bilarnas
hastighet.
Det har fungerat bra när
det gäller trafksäkerheten,
men skötseln av växterna
och lådorna har inte varit
lika bra.

Därför har samhälls
byggnadsnämnden
nu
beslutat att man istället
för blomlådor ska kunna
använda sig av flyttbara
refuger med vägmärken och
refexer mot en avgift.

NiklaS JohaNSSoN

stopp för långa fordon
Vänersborg. Korsningarna

på Edsgatan och Södergatan
är så trånga att långa fordon
skadar både vägmärken och
husfasader.
Nu har samhällsbygg
nadsnämnden beslutat att
bara de fordon som är högst
tolv meter får köra på Eds
gatan norr om cirkulations
platsen. Beslutet gäller

också Södergatan till Kyrko
gatan och Nordstan.
Förändringen gäller från
och med 1 maj.
Forum Vänersborg har
tidigare sagt nej till en
begränsning på Edsgatan
och Södergatan, eftersom
det kan påverka varufödet
till butikerna negativt.
NiklaS JohaNSSoN

