
Program Stickspåret i Vittsjö 2022 

Lördagen den 9 juli. Blueskväll 

Med stor glädje välkomnar vi denna kväll fantastiska Marino Valle Band.        
Ett av Sveriges absolut bästa Bluesband! Bandet består av Marino Valle sång 
och munspel, Mikael Fahleryd bas, Michael Edlund trummor, Matti Ollikainen 
piano och Henrik ”Pilen” Pilquist gitarr. Musiken är förankrad i amerikansk 
soul och Rhythm & Blues men det bjuds även på en del rock och jamaikanska 
influenser. Ett sanslöst sväng utlovas. 
https://www.youtube.com/watch?v=2H0KSRVRB1Y... 

Onsdagen den 13 juli.  Den svenska sommarsången 

En afton helt i den svenska sommarmusikens tecken. Välkomna att lyssna, sjung 
och njut av de tongångar och ord som varit med och skapat vår bild av den 
svenska sommaren, och som förstärker vår längtan efter den. Medverkande: 
Svenska Kapellet, Patrik Forsman, sång och gitarr, Anna Persson, piano och 
sång, Åsa Håkansson, fiol och sång och Maciej Szymczynski ,bas. Enkel 
förtäring med traditionella förtecken finns att köpa och naturligtvis en nubbe om 
man vill.  

Lördagen den 23 juli.  Lousianakväll  
                                                                                                                                                                                                                                                       
Alligator Gumbo kommer ! Ett cajunband i världsklass som vi haft tidigare på 
Stickspåret. Bandet kommer från södra Sverige men låter som de kommer från södra 
Louisiana! Alligator Gumbo har med plattorna Lacassine Special (2012) och Simmerin’ 
(2014) två gånger tagit hem priset för bästa cajunplatta utanför Louisiana vid ”The 
French Cajun Music Association” i Lafayette, USA. Medlemmar: Thor Ahlgren, sång, 
durspel och säckpipa, Fred Sörensson, fiol och sång, Leif Eriksson, sång och gitarr, 
Josefina Edensvärd, sång & petite fer, Björn Petersson, kontrabas. Vi hoppas på full fart 
på dansgolvet även om vi inte utifrån skatteverkets momsregler ser det som dans, utan 
som spontan rytmisk gymnastik. https://alligatorgumbo.com/video.html    

Fredagen den 5 augusti.   Schlagernostalgikväll   

Det blir traditionsenligt en schlagernostalgikväll + som hyllning till Peps, en del av 
hans låtar med i princip samma husband som vi haft tidigare år. Sam Antonsson på 
trummor, Kristian ”Krille” Schön” på bas, Peter Antonsson på gitarr, Nils Olsson på 
synth/orgel, Sofi  Hellborg på sax, Göran Abelli på Trombon och Lars ”Linkan” 
Lindkvist på fiol och sånt. Som sångsolister kommer bl.a. Miriam Aida och Ingrid 
Savbrant.  Det kommer att svänga rejält.  

 

Några klipp från våra schlagernostalgikvällar på Stickspåret 2014-2017:                                          
Peps:: https://www.youtube.com/watch?v=G3Dgn6-bcuo&list=UUZ6dhEUIwPI4hzJlEZK64kw&index=24                               
Ingrid:  https://www.youtube.com/watch?v=TLs3wGyMzRU&list=UUZ6dhEUIwPI4hzJlEZK64kw&index=24                       
Miriam: https://www.youtube.com/watch?v=HDceqmPKsqk&list=UUZ6dhEUIwPI4hzJlEZK64kw&index=20                              
Sofi: https://www.youtube.com/watch?v=u5w4wQR8Yig&list=UUZ6dhEUIwPI4hzJlEZK64kw&index=26    

Lördagen den 20 augusti.  Reggaekväll  

Mama Dash, med rötter i Göinge kommer. De har varit med tidigare och gjorde då en 
fantastiskt bra spelning. Det är ett stort nöje att åter kunna ha dem på vår scen. 
Förmodligen blir det också en och annan gästsolist som vi inte än kan avslöja. 
Medlemmar: Sanna Klementsson Berg - sång, percussion, melodika, Pedde 
Klementsson - sång, percussion, Patric Berg – gitarr, Mats Widell - keyboard, 
munspel, melodika, Roger Munch – bas,  Micke Dahlén – trummor. 
https://www.youtube.com/watch?v=OergqS_Sxx4  
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