OXELÖSOUND,
BABBENS BAND
Söndag den 17 april strålar allas vår ståuppare, programledare och sångerska,
Babben Larsson ihop med allas vårt storband, Oxelösound Big Band, på Culturum
klockan 16.00. Succé ringde upp Babben inför Nyköpingsbesöket.
Du sjunger en hel del med storband och spelningen med Oxelösound är den sista av fyra
storbandskonserter i vår.
– Ja, så jag har tre genrep innan Nyköping, haha.
Nej, men jag har en repertoar med låtar som
Mats Hålling har arrangerat åt mig. Så tränar vi
först var för sig och sedan tillsammans. Men jag
har hoppat in en gång och sjungit med Oxelösound.
När började du sjunga med storband?
– Det var kring millennieskiftet som jag gick hos
en sångpedagog. Då tordes jag pröva med Visbys storband och det blev en endorfinkick direkt.
Mellan låtarna så kör du förstås lite ståupp.
Det här måste vara den bästa av världar där
du får kombinera musiken med komiken? Din
goda vän och Nyköpingsdottern Anna Bromee säger att du är lika rytmisk inom sången

som du är i ditt standup.
– Ja, det är så roligt att ha fullt blås bakom sig
och många att skoja tillsammans med. Jag är en
tempofascist, säger min producent. Men kommer jag in i fel tempo så blir det svårt. Så jag
samarbetar med trumslagaren i bandet.
I Oxelösound Big Band heter han Jan-Owe
Carlsson och vill helst spela i C-dur!
– Haha, det låter ju tryggt!
Du personifierar ju Gotland och en av låtarna
som du gör är ”Visby by night”.
– Ja, det är min egen tolkning av den gamla
”These foolish things” som Mats har arrangerat
åt mig.
Vad har du mer för favoriter som du gör under
konserten?
– Till exempel ”Here´s that rainy day” som Nat
King Cole gjorde. En annan favorit som är rolig

att göra är Blood, Sweat and Tears”-låten ”So
long Dixie”.
Jag mår bra av att göra olika saker. Att uppträda med storband och få ståuppa mellan låtarna
känns som det ultimata sättet att njuta. Det är
som när jag är ute och föreläser så föreläser jag
om sådant jag själv vill höra.
Söndagen den 17 april lär bli en ”feeling good”
eftermiddag ”on the sunny side” med en ”Halleluja”-känsla där vi får känna en ”summerwind”
och efter konserten med Babben och Oxelösound BB kan vi nog konstatera ”what a difference a day make”!
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