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Smoke Rings Big Band
Elisabeth Bergenstråhle
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RÅDA RUM MÖLNLYCKE
Biljett 100:- betalas vid entrén

Sereveringen öppen – mat eller bara kaffe – Du bestämmer själv!
Ett program i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

The American Songbook
är rubriken på vårt program som samtidigt är en hyllning till den
musikgenre som ligger musikanterna – i varje fall i vårt storband varmt om hjärtat.
I ord och ton skall vi presentera en bukett melodier nedtecknade av de
främsta amerikanska populärmusikkompositörerna … Cole Porter,
George Gerschwin, Harry Warren, Irving Berlin, Leonard Bernstein
och några till ligger bakom otaliga succéer från Broadway under årens
lopp …De har också tolkats av storbandsledare och artister som Glenn
Miller, Sammy Nestico, Tommy Dorsey, Artie Shaw, Frank Sinatra, The
Andrew Sisters, Bunny Berigan, Benny Goodman, Ray Charles, Duke
Ellington och många, många fler.
Ett kärt men hopplöst problem har varit att göra ett urval av all den
fina musik som passar in under rubriken ”The American Songbook” på
den konserttid som står till förfogande.
Om allt faller ut till publikens belåtenhet kan en fortsättning följa så
småningom …melodierna står på kö för att spelas i framtiden …de är ju
också evergreens som aldrig försvinner.

Smoke Rings Big Band
är ett klassiskt storband som bildades 1975 av några musikanter från
Malte Johnsons legendariska storband som under några decennier
spelade på Liseberg.
När Malte upplöste sitt storband ville musikanterna gärna fortsätta att
spela tillsammans bara ”på skoj” och så blev det.
Under åren som gått har det blivit konserter både hemma och
utomlands och framträdanden i radio, TV.
Åren går och nya orkestermedlemmar har ersatt de som var med från
början – det är inte svårt att hitta ersättare – den här typen av musik
lockar fortfarande nya generationer av musikanter.

Smoke Rings Big Band
Orkesterledare Lennart Johansson
Sång Elisabeth Bergenstråhle

The American Songbook
Smoke Rings
Strike up the band
I´m gonna sit right down
I can´t get started
Lullaby of Broadway
That old black magiq
Fly me to the Moon
South Rampart,
Tuxedo Junction,
Puttin on the Ritz
Route 66
Begin the beguine
Rrom and Coca Cola
Caruso
Send in the Clowns
Sweet Georgia Brown
Take te a train
Fever
Lets Dance
It´s allright with me
Shiny Stockings
Halleluja i just love hom so
In the Mood
All of me
---------------------------------------------------------Efter konserten bjuder vi upp till dans!
www.smokeringsbigband.se
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