BECHES BREW BIG
PÅ STOR TURNÉ
Förra året fick jag till min stora glädje Jan Johanssonstipendiet. Med det följde en konsert vid årets stipendiegala
som infaller söndagen 16/9. Eftersom jag visste om denna
spelning i så god tid så kunde jag slå ihop de två olika
versionerna av Beches Brew, Östkustupplagan och Västkust
upplagan (som spelat samma repertoar men på olika ställen)
och boka en turné i september. Så för första gången kommer vi
med denna ännu ohörda orkester med några av landets främsta
musikanter. Ni känner alla till dem, De är underbara. Missa inte
chansen att höra oss. Vi kommer att ha det toppen tillsammans.
Bengt Berger

MUSIKER

Spelplan

Livet Nord

Röst, fiol

13/9 Umeå

Thomas Gustafsson

Saxofoner

14/9 Västerås

Jonas Knutsson

Saxofoner

15/9 Hallsberg

Thomas Jäderlund

Röst, saxofoner, klarinett

16/9 Söderhamn

Mats Öberg

Röst, munspel, keyboards

19/9 Fasching, Stockholm

Max Schultz

Röst, gitarr, banjo

20/9 Ljungskile

Göran Klinghagen

Gitarr, banjo

21/9 Nefertiti, Göteborg

Stefan Bellnäs

Bas, pedal steel guitar

Bengt Berger

Trummor

Sigge Krantz

Ljud
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