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Magnifik hyllning till Stevie Wonder
Tack för i fredags, tack för upplevelsen och tack för alla känslorna ni spred. Fredagens
konsert, A tribute to Stevie Wonder (Nolan i Örnsköldsvik), var bättre än bäst.
Den var en riktig höjdare.
Och jag kan lova att jag inte var ensam om den känslan, jag kan
nästan garantera att alla som var på konserten håller med. Konserten
var slutsåld till sista plats. Och i bänkarna gungades det, folk klappade
händerna och benen hoppade i takt till musiken.
Att gå på konsert en fredagskväll kan ibland ta emot. Så fort man
landat i soffan efter en hektisk vecka ska man släpa sig upp, piffa till
sig och verka vara på strålande och piggt humör. Men jag är så glad
att jag faktiskt gjorde det. Från att vara en slumrande zombie kände
jag mig efter konsertens första minut som ett lyckopiller. Känslan höll i
sig från start till slut och långt in på natten.
Mellansels rocklinje inledde kvällen. Vilka talanger! De satte ribban
högt för samliga som medverkade. Alla, då menar jag verkligen alla,
höll högsta kvalité. Från Övik Big Band, till deltagarna i kören
(Gospelkören från Mellansels folkhögskola) och givetvis också Frank
Ådahl. Vilken röst Ådahl har. Det gjorde verkligen inget att självaste
legenden Stevie Wonder inte var på plats för Frank Ådahl fixade
uppdraget galant.
Publiken fick följa med på en musikalisk resa och lyssna på Wonders verk från olika årtal. Förutom
musik fick vi också höra berättelser om den levande legenden.
Förutom en strålande insats från Ådahl glänste kören, med körsång och solosång.
Den ena fantastiska sången efter den andra avlöste varandra. Jag kan knappt nämna någon sång
som stack ut extra mycket för varje nummer som presenterades kändes som en tiopoängare. Men det
är klart att låtarna, Happy birthday, Isn´t she lovely och Superstition fick håret på armarna att resa sig
extra mycket.
Stevie Wonder har trollbundit en hel värld med sin musik. I fredags trollband Frank Ådahl, Övik Big
Band och kören en hel publik. Och det är verkligen inte illa.
Tack för upplevelsen!
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