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Ingemo & Charley

Vårfest 14 april 2018
Grönadals bygdegård, Vallåkra



Vintern 2017–2018 passerade vi båda 
70-årsstrecket. Detta firade vi den 14 

april 2018 med en fest i Grönadals 
bygdegård i Vallåkra, Helsingborg. 

Bilderna från förberedelserna togs av 
Charley, och de från själva festkvällen 

av Bengt Pålsson.



Med start kl. 10 drog vi igång förberedelsearbetet. Lena och Ingemo dukade och pyntade, 
Johan och Pär kopplade efter bordbärande och hopsättande av med programbladsvikande, 
och Lottie och Ingvar såg till att vi senare kunde glädjas åt prima scenbelysning.



Sedan kom Charleys bror Lennart och hans dotterson Elias med ljudutrustningen, 
och vid 15-tiden började repetitionerna inför kvällens jubileumsshow. 

Ett snabbt ”välkommen!” till fotograf 
Bengt Pålsson innan Charley hastade 
iväg för att hinna byta om inför 
gästernas antågande.



Från 17:30 anlände gästerna i strid ström.



















– Varmt välkomna hit till 
Grönadals bygdegård och vår 
fest. Vi är jätteglada att ni alla har 
kunnat komma hit, och väldigt 
tacksamma att vi får ha den här 
kvällen tillsammans med er!



Jubileumsorkestern – Lennart Björk-synth, Tomas Trulsson-altsax, Martin Forsberg-bas (dold bakom Tomas), Lennart 
Persson-trummor, Homesick Mac-gitarr, Lisa Falk-piano och Charley-sång – inledde med Let the good times roll!



Iförd sin morfars frack och hatt öser Charley på, förträffligt uppbackad av Homesick Mac.
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Bluegrass-duett i Doc 
Watsons Way downtown.



”Go, Johnny, Go!”. På Chuck Berrys Johnny B. Goode anslöt sig Hanna till bandet och Tomas bytte till barytonsax.







Down by the riverside.





”Och här har vi Dizzy Gillespie på Jazzhus Montmartre i København nån gång på 1970-talet.” 
Mellan musikinslagen berättade Charley musikminnen och visade några av sina gamla bilder.



Tre jazz-standards med Lennart Björk vid pianot och Tomas och Hanna i förgrunden: 
All the things you are, It could happen to you och Höst (Stardust).











Håkan Falk svarade för 
konsertens klassiska 
avdelning med musik av 
Mozart och Mendelsohn-
Bertholody.



Lisa, Tomas och 
Charley framförde 
Ska nya röster 
sjunga innan hela 
bandet avslutade 
med Jag vill bara 
va en gammal 
man.





Varmt tack till medverkande musiker och tekniker, inklusive scenarbetarna Pär och Johan!



Så var det matdags!































Buffén svarade Catarina Palmkvist för, medan Ingemo gjort tårtorna.





Jubilarerna omgivna av söner och svärdöttrar.



Charleys närmaste arbetskamrat under 20 år svarade för festfotograferandet. Stort tack, ”Pålle”…



…och alla ni andra som bidrog till att göra festen till en oförglömlig kväll!
Ingemo & Charley
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