
medverkande : 
ÅSA BERGH  
har som frilansande sångerska & skådespelare arbetat på 
många av Sveriges musikteaterscener.  
Hon gjorde bla. rollen som “Ulrika i Västergöhl”  
i originaluppsättningen av “Kristina från Duvemåla”  
i Malmö 1995, och på den grammisbelönade CD:n. 
1998 spelade hon in soloplattan "Vi sjunger i natt". 
Sedan 2011 turnerar hon med sitt Djävla Mansfôlk!  
landet runt med egna produktioner. 

BOSSE SANDBERG 
frilansande träblåsare, har spelat med de flesta av våra  
mest kända artister. Han har turnerat land och rike runt  
med gruppen Anamma och Unga Riks. De senaste åren  
har han varit trogen de stora musikalscenerna i Stockholm. 

KLABBE HÖRNGREN
pianist och kompositör från Göteborg, är mycket  
uppmärksammad i jazzvärlden - framför allt i samband  
med sitt egna band Klabbes Bank, som har släppt  
flera kritikerrosade plattor. 
eller 

CARL SVENSSON 
gitarrist från Vallentuna, utbildad vid Musikhögskolan i 
Göteborg och Conservatoir de Musique et Danse, 
Paris (CNSMDP). Gitarrist i ett flertal olika grupper inom 
Jazz, rock och pop-scenen, medverkar på över 10 album. 
                                                                        
  www.asabergh.se 

Tegnér         
Flower Power  
& Duvemåla 

ÅSA BERGH 
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Respons från smygpremiären:
”Hej Åsa, jag ville bara ännu en gång tacka dig, din man 
och Klabbe för ert starka framträdande här hos oss på 
Hjälleskate i lördags. Både musikaliskt men också med 
tankeväckande substans i budskapet till oss alla. Det är 
precis något som ligger mig varmt om hjärtat, att koppla 
historien till vår tids frågor, men ändå inge ett hopp i allt 
elände vi möter i dagens värld.”  
Arrangören - Hjälleskate herrgård i Tegnérs födelsebygd

”Åsa Bergh och hennes medmusikanterutnyttjade sin 
musikaliska skicklighet och sin kontaktskapande förmåga 
till att skapa en tankeväckande, rolig och berörande 
upplevelse hos åhörarna.”
Klabbe Hörngren är som ackompanjatör av högsta klass. 
Hans spel är lyssnande, understödjande, kompletterande 
och idérikt, aldrig klichéartat eller dominerande. 
Bo Sandberg förefaller kunna göra musik av allt han får 
tag i. Här framträdde han med vissling och sång samt spel 
på basklarinett, olika flöjter, 
sopransax, munspel.” 
Stig Andersson ST

                   om föreställningen:
”För nåt år den fick vi äran att göra en nyårskonsert 
i By kyrka utanför min uppväxtort Säffle. 
By är även Esaias Tegnérs födelseort, 
och det föll sig därför för detta tillfälle naturligt att 
läsa hans berömda dikt "Det eviga".
När dikten fick liv blev vi otippat så förtjusta och 
inspirerade att vi gjorde resten av programmet på 
temat "eviga sånger" från 1810 - fram till idag -
Ferlin, Hasse & Tage. B&B, Gullberg, Gärdestad, 
Adolfsson, Shakespeare, Dahlgren…
Vi fick en så fantastisk respons på programmet 
att det fick bli grunden till a Peace of Lôve, 
som vi hoppas ska bli lika väl mottagen som 
vår hyllning till Monica Zetterlund.
Med hjälp av mina varma, känsliga skickliga 
och lyhörda musiker ska vi värma våra 
hjärtan tillsammans!”  Åsa Bergh

ÅSA BERGH- a Peace of Lôve    
Tidlösa texter, Personliga tolkningar, Klassiska upphovsmän 
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