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Ser mailet konstigt ut, klicka här

Sommarspelningar

Ny Brillenbok

Lördag 25/5 – Selma Lagerlöfs torg
Utomhusspelning på torgets scen. Vi spelar två pass om 45
minuter, först 11.00-11.45 och sedan 12.30-13.15.
Lördag 1/6 – Tuve torg
Även här är det utomhusspelning på torget. Vi spelar två
pass om 30 minuter, först 11.00-11.30 och sedan 12.3013.00.
Tisdag 4/6 – Flunsåsparken
Klockan 19.00 på familjekväll i Flunsåsparken på Hisingen.
Förutom Vier Brillen står det legendariska proggbandet
Motvind på scenen.
Lördag 6/7 – Fänneslunda
Fänneslundafestivalen bör ni inte missa, om ni tycker om
att lysna på visor i det gröna. Det är andra gången Vier
Brillen är med och denna dag spelar även Cookies `n´
Beans och en massa andra bra artister. Vier Brillen spelar
klockan 20.20.
Söndag 4/8 – Varberg
Klockan 19.00 spelar Vier Brillen en lång viskonsert i
Societetsparken. Det är sjätte året i rad, faktiskt. Precis
som förra året har vi äran att avsluta säsongen för
Parkmusiken i Varberg.
Onsdag 7/8 – Kallebäck
Klockan 16.00 i gräset utanför Kallebäcks träffpunkt på
Omvägen 13 (eller inomhus om det blir regn). Konserten
är en del av Sommarunderhållningen i Göteborg och därför
är det fri entré.
Lördag 10/8 – Falköping
Klockan 18.30 på Parkfestivalen i Falköping. Detta verkar
vara en väldigt trevlig festival och man kan – förutom Vier
Brillen – njuta av artister som Ewert Ljusberg, Glimra och
Halvfranska Hottkvintetten. Festivalen är i Mössebergsparken och det hela börjar klockan 13.00.

Vier Brillens
saxofonist Kristian
Wedel har klämt ur
sig en liten bok igen.
(Ja, det där med
böckerna är väl nån
sorts behov han har
och vi andra
musikanter befarar att
han skulle bli
oregerlig om vi
försökte stoppa
honom.)
"Damen utan
underkropp och andra
roliga annonser" är
en rätt kul bok. Det är
helt enkelt en samling
hundraåriga annonser
för björnjakter på
Heden, turnerande
indianer, astmacigarretter, hårnålar
mot dövhet eller
skäggväxt-tinkturer.
– Vissa av annonserna är rentav så
konstiga att de skulle
kunna ligga till grund
för en ny brillenlåt,
säger kapellmästare
Huldén med tankfull
blick.
"Damen utan
underkropp" finns
naturligtvis i alla
välsorterade boklådor.

Christofer och Christoffer analyserar saxofonistens senaste bok
strax innan en spelning i Norska Sjömanskyrkan. Slipsarna tillhör
inte Vier Brillens ordinarie klädedräkt.
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