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Ny skiva med Biggan och Lasse Dahlberg
”Solen hetnar och havet slår” är namnet
på Biggan och Lasse
Dahlbergs nya platta
som innehåller 18 spår
skrivna av Barbro Lindgren med tonsättning
av Lasse.		
-Skivan passar både
barn och vuxna.
Albumet har varit på gång
sedan ungefär ett år tillbaka
och det hela började med
ett sånghäfte där Barbro
Lindgren stod för texterna
och Lasse Dahlberg för tonerna.
-Vi gav först ut ett häfte
med 26 sånger. Sedan började jag och Biggan prata om
att dokumentera det på ljud
också, berättar Lasse.
Det blev till slut 18 visor
på plattan som bär samma
namn som häftet - ”Solen
hetnar och havet slår”.
Barbro och Lasse har känt
varandra sedan 70-talet då
de tillsammans med Björn
Isfält åkte runt på bibliotek
i Stockholm och läste dikter
och spelade musik.
-Vi var så nervösa då,
trots att det kanske bara
satt sex stycken tanter i publiken, skrattar Lasse.
Redan då imponerades
Lasse över Barbros texter.
-Det finns en trygghet och
en tröst i dem.

Biggan håller med.
-Man kan läsa dem som
en saga men de fyller en
med en massa klokhet också. Barbro klär ofta in det
i djur för att man inte ska
känna att man ska försvara
sig, menar hon.
Då Lasse träffade Biggan
och startade Blåeld musikteater har de sedan 80-talet
arbetat med ett stort antal
proffs, amatörer, barn och
vuxna, för mångfald och
jämställdhet i stora musikprojekt.
De har turnerat landet
runt med över tusen föreställningar, bland annat
”Alban - popmuffa för små
hundar” som spelades över
350 gånger.

-Det finns
en trygghet
och en tröst
i Barbros
texter.
Lasse Dahlberg

För barn och andra
När Lasse arbetar utgår
han alltid från texterna
först, därefter kommer tonerna.
-Det är en lycka att få jobba med Barbros texter och
jag tonsätter till Biggans
fantastiska röst.
Både Lasse och Biggan vill
poängtera att skivan inte
riktar sig enbart till de yngre lyssnarna då den både
innehåller glada visor och
mer existentiella sånger.
-Den är för barn och andra. Målgruppen är svår
men vi är ändå glada att

Biggan och Lasse Dahlberg vid pianot i Västerplana gamla mejeri.
den nu ligger på Ginza, säger Lasse.
-Och om det är några
sånger som andra artister
tänder på så är det jätteroligt. Den här versionen är
inte huggen i sten, säger
Lasse ödmjukt.
Men Biggan och Lasse behöver inte vara blygsamma.
Nyligen mottog de ett brev

från Barbro Lindgren själv
där hon skrev att hon var
mycket imponerad av skivan. Hon uttryckte att den
var både fin och ovanlig;
”Roligt att ni tar med existentiella texter som inte ens
rimmar”.

Solen hetnar och havet slår
Kompositör, musiker och sångare: Lasse Dahlberg.
Lasse skrev också musiken till Bröderna Lejonhjärta, Trolltider och
skapade ordet Bolibompa.
Artist, sångare: Biggan Dahlberg.
Texter: Barbro Lindgren.
Produktion: Blåeld Musik.
Ljudtekniker och musiker: Mikael Carlén.
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Berika din vardag - årets tema på Seniordag
Årets upplaga av Seniordagen som är den
elfte i ordningen har
temat ”Berika din vardag”.			
-Vi har bjudit in fler
föreningar i år, säger
Dagny Lindgren.
Även föreläsningen går
under det bejakande temat
då Staffan Werme pratar om
”Det positiva åldrandet”.
-Kunskap och visdom är
mycket värt och åldrandet
är väldigt individuellt, man
ska inte fokusera på en
siffra, menar kommunens
frivilligsamordnare Barbro
Hallberg.
Nyheter för året är uppvisning av seniordans på
innergården samt en specialgjord bussturlista för att
alla i centralorten lätt ska
kunna ta sig ut till Parken.
-Alla över 75 åker gratis och detta är ett bra sätt
för seniorer att lära sig åka
buss, menar Dagny.

-Det här är en
riktig mötesplats, många
kommer hit
bara för att
fika och umgås.
Folkhälsoplanerare
Tove Wold Bremer

Seniordagen genomförs i samarbete mellan Götene kommun, Folkhälsorådet, PRO, SPF och Studieförbundet Vuxenskolan.
Det erbjuds även kostnadsfri,
handikappvänlig
linjebuss från Götene bus�station till Parken samt bilskjuts till de som bor utanför Götene.

Social mötesplats
Förutom det extra antalet
föreningar som ställer ut
under dagen finns även en
rad utställare från kommunen på plats.

-Det kommer hela tiden
nya intressenter och situationen för den enskilde
ändras från år till år, säger
Barbro.
På scenen visar Viola

Lugn Olsson blombinderi
och Götene musikskola underhåller under eftermiddagen. Däremellan finns gott
om tid för rundvandring,
fika, lunch och mingel.

-Det här är en riktig mötesplats, många kommer
hit bara för att fika och
umgås. Den sociala biten är
underbart både för hälsan
och folkhälsan, säger folkhälsoplanerare Tove Wold
Bremer.
Cirka 600 personer besöker varje år seniordagen i
Götene som erbjuder gratis
inträde och närvarolott till
alla.
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