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Country och pubafton
Folk gick man ur huse den 
19 april när Krantz&Krantz 
spelade på Bygdegården.

Kranz och Kranz är ett rockband 
från Sticksjö som består av just 
familjen Krantz. Bandet spelar 
en form av countryrock blandad 
med rockabilly.

Kvällen i Ljustorp arrangerades 
av fd ljustorpsbon Ella Dahlin 
som kom med kanonidén att 
ta det här härliga bandet till 
Ljustorp. Mait Härén och Inger 
Andersson hjälpte till och job-
bade under kvällen.

Det blev en kväll med bra musik 
och mycket publikkontakt. Det var 
drygt 150 inlösta på evenemanget. 
Det fanns servering av kaffe, smör-
gåsar, varmkorv och dricka. 

- En fantastisk kväll säger Niclas 
Andersson. - Inget bråk, trevlig 
stämning och jättekul. Vi skötte 
ju förköpen på affären, så det 
är roligt att det gick så bra. Vi 
sålde slut på alla förköpsbiljet-
ter, berättar Niclas.

Speciellt roligt att konstatera är 
att det var en salig blandning på 
åldrarna som deltog. Det var allt 
från 20 åringar (vilket var ålders-
gränsen) till 70 åringar. Alla såg 
ut att trivas lika bra.

Bandet började spela redan 
klockan åtta på kvällen och vid 
nio började publiken strömma 
till. Sen körde man järnet fram 
till klockan ett på natten. Lite 
senare på kvällen blev det full 
fart på  dansgolvet och arrange-
manget blev otroligt uppskattat.

Bandet säger själv på sin hem-
sida att det var: - En fantastisk 
publik, vi såg dansgolvet bölja så 
fort vi spelade upp.  

- Det här måste vi få en repris 
på, hördes uppre-
pade gånger från 
gästerna under kväl-
len och arrangören 
Ella Dahlin lovade 
att arrangera en 
kväll med samma 
upplägg och med 
samma band  till 
hösten. 

- En kanonstart på 
Tour 08 säger 
Krantz&Krantz, som 
kom med delvis ny 
repertoar och nyin-
köpt ljud.

Bild: Niclas Andersson

Nyfödda 
Maria 21/2 

55 cm och 4180 gram 
Föräldrar Linda och 

Magnus Funcke

Adam 20/4 
Föräldrar Anna och 

Håkan Nygren

Grattis!
50 år 

Arne Andersson 4 juni 
Liz Smeds 6 juni 

60 år 
Ulf Bergman19 juni 

Liisa Luukkonen 22 juni 
Tommy Sjöström 25 juli 

70 år 
Inga Maj Perälä 29 maj 

Sven-Olov Sundberg 17 juli 

Familjenotiser

Kranz & Kranz underhöll en nöjd publik med Rockabilly och country

Vi plockar våra uppgifter från STs 
barnannonser och www.birthday.se. Vill 
du ha in notis skicka till 
ljustorpsbladet@ljustorp.se


