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Taubekören Skåne. hyllade
dGn foikkäre
Enstriruppkvelseavuntktslag!' :

Det åir irne så ofta en gEnm4 garvad kridker
medflrll,emås har anlqdnitig At årnAhda'
staika ord. Men det åir absohtr och synnuligur
välfiirtjänt som t"tti- at f-bel.tit o *gtr.
Denna amhtitisa sammansldning av sångarc,

drygt ett 50-tal damer ooh herrar,:frarrfrirde i
St.Statranryården i Staftnstorp ett rnycket vtil

program betitlat'Rönne,rdahl
drömmed' ett sånghrstryeljordarrurf. N$atill
sjibs;i B.ol$diirU vidLvledelhavet mhPaqras
och naturligtvis i Roslagen fick vi i alla fall

, vgra med i,Z9,olika nummer. Och det {ädrcr
tiirge frahEtdateat .rviaSjösalavqHidas

, Kaqq Så,ijki{xande varal&jghfiEq,S_llc.kani
Havaalra pen glade bagarh i San Rerno (ge-

@darenEtdltyp, som skullekunnavara
Hasse Alfir;dssons b,rcr- om han nu hade haft
nagon ,. ) {! Fritiof och Carmencita" liwligt
si !$p $.o4tirne till Kom,i miir famn och
som fi4al Calb Schewens vals (som frktisk
'nåqgi'äisenara Sverlges,ridonalsång och

"lryt 
Zir AoU med sin folkligatext och hu:tiga

torr, vidaö\rerlägsendenkigtidligamenvaclca
Ougamtadrtial.

Alla numren genomfiirda med ?ikta sång-
arglädje och musikalisk s?ikerhet. Men så

ackompanjerade sjiilvaste "Thubekapellet"
nred gihrrisf€nochsårgprtnJanEl$,sornäten
med liitthand ochhumor dirfterade dethela
Han gjorde natrrftwis succe i-nattSgorta ocn
blomsterlsrans i håret Hanhade ocksåmed sig
tre stilsiilaa musiker:
, usNorrdsfrandt<ontraUat,peuåKvi tof

och sång och sist och mest Magnus Jonsson,

sompa sittvtilklingande acco,rdeon och i sina
arrangeryngtolkadeTaubestonolcongsniatt

Den hik förest!il i ?ii sa br4 så rolig,-
både sceniskt och musikaliskt genomfiird

- att1nar &tslcr att nagm€n€rgisk prornotor
fitrmar att ordna en landsomåttahde tumd så

attsvenska folket ?in en gång kan konstaterd,

vilken oeil6rt stor och gsdigen kulhxpersorF
lighetEvertvar!
Nu gavs detta sånglustspel bara ftir andra
gången (!) och fliit ändå så vät Hur skall det
utetnilttimed4tlTres,

Det ?irnödv?indigt i detta kotlektiva arbete
dt,4ifnnayt-brligap.r4gra-*.1@nus:l€rl4art
FrideuBearbetning: Jan-ÅleÅl<edud, Kmin
Nod, JaqEk oqh Bodil Frist€&,

För att de som irde hade lyckan attvaram;
i Staffanssalen skall ftirstå hur glatt det vm i
xindags så rnåstre tilliiggas, att samtliga med-
virkinde medbårle åritasi ochfiness skrudat
sigsåmankiindeigenentångradTiurbefigurer
mnen;wrgmandll adelsfiö,knar- Mångabjöd
r4p delm ar publiken til qpoffandans, vilken

ryry-"",C"t ?inhögre.
:å,

Återftr mycket minnesviird söndag i Staf-
ånsftifp, diir Walter Johansson i li:aierfttrcn-
ingsns skal ha ett StortTacksom engag€rade
Tarbekitren Skane!

SvenToltin


