Kvällens musiker och sångare. Fån vänster Almer Hedman, Torshälla, Lage Brännström, Örebro, Albert
Ekman, Västerås, Tore Norman, Järvträsk, Dennis Karlsson, Botsmark, skymd Lars Boman, Piteå,
solisterna Isabelle Hedström, Lycksele och Carina Åberg, Malå. Längst till höger Bertil Forsell, Norsjö.

Jazzkonsert i Rökå
Söndagskvällens jazzfest, den 11
september, samlade närmare 70
personer, vilka under ca 2 timmar
fick lyssna till en lång rad kända 40tals melodier, men även nyskrivet
material.
Det var Rökåbygdens byaförening
som stod som arrangör och kvällens
musiker hade alla rötter i
närområdet. Det blev därför lite av
en hemvändarträff för några av dem.
– Jag lever för det här hela året,
säger Almer Hedman, född i
Bockträsk, men bosatt i Torshälla
Almer Hedman, vibrafonist och initiativtagare till Jazzkonserten
och som är den som samlat ihop
här tillsammans med och Lage Brännström, gitarr, bördig från
och tagit med sig en del av sina
Risliden.
spelkamrater hit. – Det här är
livet! Några är här för första
gången medan andra har varit med på tidigare konserter och även i andra sammanhang.

– Höstkonserten börjar vara närmast en tradition, säger Lars-Göran Hultmar, som fungerade
som konferencier under kvällen.
Det var ett omväxlande program
med både lite stillsamma låtar som
Misty och mer fartfyllda som
Undecided. Solisterna för kvällen,
Carina Åberg och Isabelle
Hedström, förgyllde konserten
med sina ljuvliga, fullödiga
stämmor både enskilt och
tillsammans. Även Lars-Göran
Hultmar bjöd på två solonummer,
men på bondska, till orkesterns
ackompanjemang. Kvällen till ära
framfördes Tore Normans
nyskrivna låt ”Det svänger i
Rökå”.
Att publiken var med var det
ingen tvekan om. Det märktes
både av applåderna och de stående Tore Norman kompositör till den nyskrivna låten ”Det svänger i
ovationerna. Kommentarer som: – Rökå”. Här tillsammans med Dennis Karlsson och i bakgrunden
Albert Eklund
Jag skulle kunnat lyssna hela
natten!, – O, så bra! hördes från
flera håll. Musikerna själva talade i termer som – när vi ses här nästa gång… Så det bådar gott för
framtiden.
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Isabelle Hedström och Carina Åberg här i en duett med ”Vilken underbar värld”

