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Ett musikår - 2010, Ett land - laos, En författarE - Jan kJærstad, En amErikan - Grodan kErmit, Ett förnamn - Boris , En skådEspElarE  - spEncEr tracy ,En historisk GEstalt - mata hari, 
En konstnär - paul GauGuin, Ett dJur - sädEsärla
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Ett musikår

isländskan Björk får polarpriset. anna Bergendahl vinner melodifes-

tivalen med this is my life. 

tokio hotel spelar i scandinavium i 

Göteborg och Green day på ullevi i 

samma stad. ac/dc spelar på stock-

holms stadion. 

Justin Biebers album my World 2.0 

släpps och toppar snart Billboardlis-

tan. 

Waka Waka med shakira blir den of-

ficiella låten för fotbolls-VM i Sydaf-

rika.

Ett land

Huvudstaden heter Vientiane. floden mekong rinner genom lan-

det som gränsar till Burma, thai-

land, Vietnam, Kambodja och Kina. 

Var tidigare en del av franska Indo-

kina. Blev självständigt 22 oktober 

1953. 

Ett litet land med kommunistisk re-

gim. 

landskoden är lao.

En författare

andra romaner av hans penna: 

rand, tecken till kärlek, kungen av 

Europa. 

för sista delen i trilogin förföraren 

– Erövraren – Upptäckaren fick han 

2001 nordiska rådets litteraturpris. 

norrman som debuterade 1980 med 

novellsamlingen kloden dreier stille 

rundt. på svenska kom 1983 roma-

nen speglar. 

2009 kom Jag är bröderna Walker, 

en roman om en man vars sinnesför-

nimmelser skärps efter en cykelo-

lycka. 

2012 kom på svenska romanen nor-

mans område, som bl a handlar om 

konflikten mellan liv och litteratur.

En amerikan

Enligt hans biografi är han född och 

uppväxt i ett träsk. några av hans 

kamrater heter fozzie, rowlf och 

Gonzo. 

sågs tidigt i barnprogrammet se-

sam (sesame street i original). 

skapades 1955 av Jim henson som 

också gjorde figuren fram till sin död 

1990. Har senare gjorts av bl a Steve 

Whitmire. 

häcklas ofta av två äldre herrar vid 

namn Waldorf och statler. 

den grönaste och muppigaste av 

alla muppar.

Ett förnamn

så hette författaren och musikern 

Vian som skrev visan Le déserteur. 

på svenska heter den Jag står här på 

ett torg. 

Skådespelaren Karloff blev för evigt 

förknippad med rollen som fran-

kensteins monster. 

förnamnet på den engelske politi-

kern Johnson som vann borgmästar-

valet i london både 2008 och 2012. 

detta förnamn hade även författa-

ren Pasternak som fick nobelpriset 

1958. Svensk namnsdag firas 10 juni. 

tyske tennisspelaren Becker vann 

Wimbledon tre gånger på 1980-ta-

let.

I havets hjältar spelade han fiskaren 

manuel fidello. En oscarsstatyett för 

bästa manliga huvudroll blev belö-

ningen. 

Rollen som den ensamme fiskaren i 

den gamle och havet 1958 tyckte 

han var den svåraste han gjort. 

född 1900. Ett tidigt framträdande 

på vita duken var rollen som saint 

louis i up the river 1930. 

fick ännu en oscar året därpå. nomi-

nerades dessutom ytterligare sju 

gånger, bl a för huvudrollen i En 

man steg av tåget. 

levde med katherine hepburn från 

1941 till sin död 1967 trots att han 

aldrig skilde sig från hustrun louise.

hon föddes 1876 i den nederländska 

staden leeuwarden och hette egent-

ligen margaretha Geertruida Zelle. 

1903 flyttade hon tillbaka till Euro-

pa och paris där hon började upp-

träda lättklädd som ”exotisk” dan-

sös. 

Hennes öde har skildrats på film fle-

ra gånger. 1931 hade Greta Garbo 

huvudrollen och 1985 var det sylvia 

kristels tur. 

1897 flyttade hon till Malang på ön 

Java i nuvarande indonesien. fick 

två barn med sin 20 år äldre man. 

avrättades av fransmännen 1917 

som spion för tyskland.

En konstnär

tillbringade 1888 nio stormiga veck-

or med van Gogh i arles. det slutade 

med att den senare skar av sig halva 

örat. 

den fokuserade på färg och form. 

målningen den gule kristus är från 

denna tid. 

fransman som levde 1848-1903. har 

kallats postimpressionist och primiti-

vist. 

civilisationskritisk. flydde storstaden 

paris för Bretagne där han en tid var 

del av den s k Pont-Aven-skolan. 

ännu mer färg och form blev det på 

tahiti och andra öar i polynesien där 

han bodde under den senare delen 

av sitt liv.

Ett djur

Kärt barn har många namn, t ex 

ringaxla, kuckerella och säsell. 

svart, vit och grå till färgen. djuret som heter motacilla alba på 

latin är oansenligt i färgen men ett 

välkommet vårtecken i stora delar 

av sverige. 

ses ofta i gräs där den letar efter in-

sekter och mask. 

har en mycket karakteristisk, vip-

pande stjärt.

En skådespelare

En historisk
gestalt

På måndag startar som-
marboken i Lidköpings 
stadsbibliotek och Göte-
nes kommunbibliotek. 
Bibliotekarierna Lena 
Olsson-Zylberstein och 
Carola Fredriksson hop-
pas att det blir en läs-
värd sommar.

– Vi hoppas att barnen 
ska satsa på det här och 
att de kommer tycka det 
är roligt, säger Lena Ols-
son-Zylberstein.

Omkring 50 bibliotek med-
verkar i projektet Sommar-
boken som Kultur i väst 
startat för att locka barn att 
läsa mer. 

Och detta är  någonting 
som verkligen behövs enligt 
Lena Olsson-Zylberstein.

– Det här projektet är jät-
teviktigt. Vi tappar barn som 
läser hela tiden och det är 
väldigt allvarligt.

Den 17 juni har sommar-
boken sin första träff. Då 
är alla mellan åtta och tolv 
år välkomna till Lidköpings 
stadsbibliotek eller Götenes 
kommunbibliotek. 

 Där kommer man få en 
somrig låda som man kan 
lägga sina böcker i och ett 
skrivhäfte.

– Man får ha precis vad 
man vill i lådan. Vill man 
ha tjocka böcker så får man 
ha det, vill man ha tunna så 
får man ha det, säger Lena 
Olsson-Zylberstein. 

Det kommer vara sex träf-
far under sommaren och då 
har man chansen att ge var-
andra boktips, fika och lyss-
na på sagor. 

– Jag hoppas det kommer 

många barn på träffarna och 
att de finner riktig läsglädje 
i sommar, säger Carola Fre-
driksson.

Stina BrOBerG
stina.broberg@nlt.se 0510-89729
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Lena Olsson-Zylberstein och Carola Fredriksson hoppas att många barn finner läsglädjen i sommar.

Känd vokal-
ensemble  
till S:t nicolai
S:t Nicolai kyrka  gästas 
på fredagskvällen av 
Lunds vokalensemble 
med sin legendariske 
ledare Ingemar Måns-
son. Kören, som består 
av drygt 35 sångare, är 
känd för sina tolkningar 
av framförallt a cappel-
la-musik, det vill säga 
sånger utan ackompan-
jemang. 

Fredagens  repertoar 
är mycket bred med 
musik av bland annat 
Bach, Brahms och Brit-
ten, men man väljer 
även att sjunga som-
maranknuten musik 
som Wikanders Kung 
Liljekonvalje och Nils 
Lindbergs Sommar-
psalm. Ingemar Måns-
son, som lett kören 
sedan 1995, är känd för 
sina kunniga tolkningar 
av Bachs motetter och 
på fredagen sjungs där-
för den dubbelköriga 
Komm, Jesu, komm.

Vokalensemblen 
framträder främst  
i Sverige, men gör regel-
bundet längre turnéer 
utomlands och har vun-
nit körtävlingar som 
Grand Prix i Debrecen 
och europeiska Grand 
Prix i Varna. Kören har 
gett ut sex studioprodu-
cerade cd-skivor, senast 
en skiva med nordiska 
folkvisor.

Arrangör är Lid-
köpings församling.

De lockar med bra sommarläsning

”  Jag hoppas det kommer många 
barn på träffarna och att de fin-

ner riktig läsglädje i sommar.
Carola Fredriksson
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