Laddat för pangsuccé

Nu släpper Gnesta-Ka

VÅRA SÖRMLANDSFA)
STOCKHOLM (FOLKET)
Ny arena och ett sörmländskt
artistuppbåd — det är det som
ska göra Gnesta-Kalles populära
"Våra Favoriter" till en pangsuccé!
Televisionen har alltså lyft det
nästan klassiska radioprogrammets status redan tidigare och nu
ska man lyfta den ännu högre
mot himlens höjder. För det första lämnar man Tivoli på Gröna
Lund och beger sig ut till betydligt trivsammare Björknäs herrgård söder om Stockholm. För det
andra ska premiärprogrammet
bara innehålla välbekanta märken från Sörmland.
Operasångare Folke Andersson,
still going strong, hans bror "Lasse Luta", Pelle Grunden, Stefan
Riidén, Elon Dahl. Ludgo-Pelle,
fiolspelande Christina Eahm från
Gnesta (!), och så till sist men
inte minst en fyrklöver, som inte
längre är någon Fyrklöver (?), re
sjungande
syskonparen
från
Katrineholm, Vännevadsflickorna.
Det sista tarvar nog sin förklaring:
Christina och Inga-Lill Eriksson
och Helena och Marianne Johansson hette tills igår Fyrklövern.
Men det gick inte för sig. Namnet
var redan upptaget. Inför inspelningen av "Våra favoriter''
tvingades de byta namn.
— Vi kan inte komma på något
bättre än Vännevaösflickorna.
-MW•=<frt~-frr--iaRei bra- p^m». 'W-r
blir då jämförda med Göingeflickorna — eller Bettnaflickorna.
Det vill vi inte.
Vännevad är i alla fall den
plats varifrån de kommer. Slår
det nu för dem måste de ju hålla
fast vid namnet. Men något större
problem lär det väl ändå inte bli.
Varför välja att bara ha sörmländska artister i Våra Favoriter?
—Vi ska försöka hålla en landskapslinje genom hela serien,
berättar programchefen
Rune
Gnestadius, mer känd som Gnesta-Kalle.
- Efter Sörmland blir
Jet
Hälsinglands tur och i det tredje
KORTS SISTA SID

Det här är sörmlänningarna som .ska göra "Våra favoriter" titt en braksuccé i TV ä söndagen den 4 februari.
Erik öst, Folke Andersson, Lasse Andersso-n, Per Grunden och Elon Dahl..Programmets "ideolog", Gnes

Rättegång i Eskilstuna
om travtoto på telefon
Ett flertal myndighetspersoner
i.._i™ ™,Mi,i,,KKon ro^nn Rnvni i

dering och hävdade att klubben
varit en klubb för en vänkrets och

polisledningen säger en ansvarig l
en klubb i Sörmland.
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•ilningarna so-m.ska göra "Våra favoriter" till en braksuccé i TV % söndagen den 4 februari. Fr v Ludgo-Pelle, Stefan Riidén, Christina Rohm,
Andersson, Lasse .Andersson, Per Grunden och Bion Dahl..Programmets "ideolog", Gnesta-Kalle, sittande på regissörsstolen främst.
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polisledningen säger en ansvarig i
en klubb i Sörmland.
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Han är förvisad
ur Sverige men får
inte lämna landet
vtterlisiare br

