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Hoffmaestro kommer att 
uppträda på Rockoff 2013.
Den svenska elvaman-
nagruppen har med sin 
skapunk-inspirerade musik 
och sitt samspel med publi-
ken hyllats som Sveriges 
bästa liveband och också 

blivit en favorit på Rockoff 
efter att ha uppträtt här 
både 2010 och 2011. 
Festivalen äger rum mellan 
den 19 och 27 juli. Andra 
akter som utannonserats är 
Linnea Henriksson, Icona 
Pop och Stiftelsen. (fq)

Hoffmaestro till Rockoff

Det lär rocka fett den 13 april på 
Alandica. 

Då bjuds det på We Will Rock 
You, en hyllningskonsert till 
rockgruppen Queen, i en andra 
upplaga, med en hel del nyheter. 

Kvällsföreställningen är re-
dan slutsåld, en eftermiddagsfö-
reställning har satts in.

En konsert hålls dessutom i 
Filadelfi akyrkan i Stockholm, 
som rymmer 2.000 personer, 
den 20 april.

Familjekonsert

Sedan i september har repetitio-
nerna pågått. 

Nu i helgen var det dags för 
hela truppen att stråla samman 
för repetitioner i dagarna två.

– Jag blir lyckligt när jag hör 
kören och solisterna, säger di-
rigenten och producenten Jo-
hanna Grüssner. Jag får både 
rysningar och tuppskinn.

I fjol gick konserten för fyra 
utsålda hus. Nu hoppas man på 
åtminstone två utsålda konsert-
hus.

– Den besökare som kom i 
fjol kan gå i år igen, mycket är 
nytt, intygar Johanna Grüssner. 
Och ett tips är att ta med famil-
jen. Barn bara älskar Queen.

Utantill

Inte mindre än 30 låter hinner 
man avverka vid en föreställ-
ning.

Den stora projektkören jobbar 
gratis och den jobbar mycket. 
Alla texter pluggas in utantill 
och stämmorna tränas in med 
hjälp av inspelade fi ler med 
stämsång.

– Vi i kören jobbar med glim-
ten i ögat. Det är så roligt, säger 
Projektkörens ordförande Sune 
Carlsson.

Välljudande solister

En av solisterna är Molly Pet-

tersson Hammar, bara 17 år 
gammal.

– Hon är en Idolfi nalist som 
låter som Aretha Franklin, på-
står Johanna Grüssner.

Geir Rönning är en Idolfi na-

list och Magnus Bäcklund blev 
Fame Factory-vinnare. 

Carola Larsson från Marie-
hamn har sjungit så länge hon 
minns, nu senast med Sound-
way och hon var med i fjolårets 

föreställning.
Ålandskändis är också dansa-

ren Parva Pirzadeh, som även 
hon var med i fjol.

Text och foto:

Kiki Alberius-Forsman

We Will Rock You –
nu med proffssångare
En nygammal variant av 

Queen-konserten repete-

ras in som bäst.

Det blir en delvis ny 

föreställning. Solisterna 

är proffs denna gång. Men 

den 90 personer stora pro-

jektkören är sig lik, i stora 

stycken.

SJUNGER QUEEN Här årets nya solister i We Will Rock You. Längst fram Geir Rönning och Molly Petters-

son Hammar, i mitten kapellmästare Michael Ottosson, Magnus Bäcklund och Carola Larsson. Längst bak 

står Johanna Grüssner. 
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Drömmer du om  
ett eget hus?

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA

Ålandsvägen 31, 22100 Mariehamn, Tel. 018-29 000,  

mhamn@alandia.com, www.alandia.com

Personförsäkring

Då ska du komma på HUSINFO till Bio Savoy 26 mars kl 19!

Deltar på infotillfället gör:Kort presentation av husförsäljarna. Ömsen och 

Alandia Personförsäkring informerar kort om 

viktiga försäkringar för dig som bygger, köper eller 

renoverar. Servering och mingel.

Förhandsanmälan till alandiaperson@alandia.com 

eller ring 29 000 senast 22 mars.

Välkommen!

VECKANS
erbjudanden

VECKANS
erbjudanden

FÄRSK GRISSTEK
   .......................................... kg 7,50
RÖKT SKÄRGÅRDSSKINKA
    ......................................... kg 14,90
ÅLANDS SPECIALOST
  ........................................... kg 9,55
STEAK HOUSE FRIES
     450 g  ......................   påse 1,75
SPECIALFRANSKA
     360 g (4,42/kg)  .............   st 1,59

MALET SVIN-/
NÖTKÖTT 
400 g (4,98/kg)

 1,99/ask
Utan Plussa-kort 2,59/ask
(6,48/kg) Gäller 18-20/3

-erbjudande-erbjudande
SMAKSATT
YOGHURT
200 g (1,67/kg)

2,00/6 st
Utan Plussa-kort 0,45/st
(2,25/kg) 

av inre stek .... kg  17,90

VECKANS
special

VECKANS
special
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