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ter Sjö gren och for ne Idol- 
del ta ga ren An dre as Wei se (tilli-
ka julnestorn Arne Weises son). 
Till sam mans hyl lar de Frank 
Si nat ras låt skatt i fö re ställ ning-
en Si nat ra Christ mas, som kom-
mer till Umeå på lör dag. 

– Det är un der bart sväng ig 
mu sik! Jag står ju all tid utan-
för det som kal las po pu lär mu-
sik, men Si nat ra in går av nå gon 
an led ning i po pu lär mu si ken, 
även om det ju är rätt gam malt 
nu. Si nat ra är det enda inom po-
pu lär mu si ken som tan ge rar det 
jag gör, sä ger Gun hild Car ling, 
som har namn som Louis Arm-
strong och Bil lie Ho li day bland 
sina per son li ga in spi ra tions käl-
lor. 

Car ling har bli vit så Si nat-
ra-be tut tad att hon till och med 
spe lat in en egen ver sion av 
klas si kern Fly me to the moon, 
ett smak prov från en kom man-
de ski va med en bart Frank Si-
nat ra-tolk ning ar. 

I ja nu a ri kom mer hon på ett nytt 
Umeåbesök, även då i Idun, 
med sin ny skriv na jazzvarieté-
föreställning. Ton vik ten lig ger 
på stor bands jazz från 1930- och 
1940-ta len och klas sis ka va rie té-

num mer som svä van de da men 
och ak ro ba tis ka dans ak ter med 
lindyhop-grup pen Har lem Hot 
Shots, som är med på tur nén. 

– Det är vil da och gräns lö-
sa ryt mer. Jag hop pas att folk 
ska gil la den här fö re ställ ning-
en. Jag tror att den kom mer 
att bli min bäs ta, för det är så 
stark mu sik, sä ger Gun hild Car-
ling. 

Hon ser fram emot att be sö-
ka Umeå. Hon har näm li gen en 

stark re la tion till sta den, har 
spe lat och dan sat med dans fö-
re ning en Swingum, spe lat på 
Jazz fes ti va len och har även en 
bror och ku si ner i Umeå. 

– Swing dans är stort i Umeå. 
Jag bru kar åka till Umeå och 
dan sa och spe la med swing fö-
re ning en. Det kom mer jag att 
göra även nu, be rät tar Gun hild 
Carling. 
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HAR SLÄKT I UMEÅ. Ef ter Let’s dan ce fick jazz- och swing stjär nan Gun hild  
Car ling sitt sto ra ge nom brott. Nu är den skåns ka mul ti in stru men ta lis ten dubbel-
aktuell i Umeå med jul kon ser ten Si nat ra Christ mas och sin all de les egen jazz- 
va rie té. Väl i Umeå pas sar hon på att be sö ka den lo ka la swing dans fö re ning en.  

Car ling gör dub bel i Umeå

På lör dag, den 
20 de cem-
ber, upp trä der 
Gun hild Car-
ling, Chris ter 
Sjö gren och 
An dre as Wei-
se med Frank 
Si nat ra-hyll-
ning en Si nat ra 
Christ mas. 
I ja nu a ri är det 
pre mi är för 
Gun hild Car-
lings nya tur né, 
Gun hild Car
ling Big bands 
Jazz va rie té, 
som kom mer 
till Idun tea tern 
i Umeå den 24 
ja nu a ri.

■■ Car-
lings 
dub bel

Gun hild Car ling be sö ker Umeå dub belt den kom
man de må na den. Först med Chris ter Sjö gren och 
An dre as Wei se i en julkonsert och se na re med sin 
nya jazzvarieté. Här fo to gra fe rad i sam band med 
kon ser ter i Las Ve gas ti di ga re i år.  FOTO: PON TUS HÖÖK

Gun hild Car ling på scen med An dre as Wei se och Chris ter Sjö gren i kon
ser ten Si nat ra Christ mas.  FOTO: MAT TI AS JO HANS SON

KON SERT. Gun hild Car ling hade 
en kar ri är på upp åt gå en de re-
dan in nan, men ef ter sin med-
ver kan i Let’s dan ce ti di ga re  
i år kom ste nen verk li gen i rull-
ning för den skåns ka mul ti- 
 in stru men ta lis ten. 

– Jag skul le nog vil ja på stå 
att Let’s dan ce var nå gon form 
av ge nom brott, och jag träf fa de 
en un der bar pu blik ge nom pro-
gram met, sä ger Gun hild Car-
ling till VK. 

Hen nes sche ma är nu full-
späc kat med in ten sivt tur ne-
ran de och spe lan de för så väl 
nya som gam la, hän giv na Gun-
hild Car ling-fans. Bland an nat 
gjor de hon någ ra konserter  
i Las Ve gas och New York för 
stor pu blik i som ras.

– Det är en stor gåva, för det 
är inte själv klart att man kan 
vara ute och få spe la och träf fa 
sin pu blik. Jag bru kar säga att 
jag har tre fa mil jer; den fa mil-
jen jag föd des i, se dan har jag 
mina barn och min man som är 
mitt allt, se dan har jag min tred-
je fa milj och det är pu bli ken, sä-
ger Gun hild Car ling. 

Nu är hon ute på jul tur né till-
sam mans med ve te ra nen Chris-

Jag  
bru kar  
åka till  
Umeå  
och  
dan sa  
och  
spe la  
med  
swing fö
re ning
en.  
Swing
dans är  
stort  
i  
Umeå.
Gun hild Car ling.


