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2019-03-18 

Pure Malt på Puben i mars 2019 

 

Programkommittén hade bestämt att bara servera 100 Pub-tallrikar 

och att anmälan måste ske i god tid. Nåja, det blev nog drygt 100 

tallrikar och intresset för att lyssna på Pur Malt översteg alla 

förväntningar. För att möta intresset beslöts att de övriga kunde få 

komma och få en så kallad ”lyssnarplats”. Halva entrén men ingen 

tallrik fast baren var ju öppen! Totalt var vi hela 138 personer på 

Skeppet denna kväll, nog ett rekord! Kul att de såg fram emot att få 

spela hos oss! 

Läst på Facebook 

 

Kalmarvägen 3, 746 31 Bålsta, Tel 0171-557 47                                                          www.spfseniorerna.se/habo 
Org.nr. 817001-1079                                                                                                     spfhabo@bktv.nu 

http://www.spfseniorerna.se/habo
mailto:spfhabo@bktv.nu


__________________________________________________________________________________ 
SPF Seniorerna Håbo - Pub-kväll i mars 2019     Sida 2 av 4 

Efter att ha blivit välkomnade i vanlig ordning fick vi en välsmakande 

tallrik och sorlet steg i lokalen. Trots det ägnade sig en hel del av sin 

tid åt den lilla ”hjärnkollen” som ikväll kallades ”Sverigekoll”.  

Pure Malt delade in sin kväll i två avsnitt och under den första delen 

bjöds på hela åtta stycken, allt från Wild Rover till Dublin Street 

Set. Applåder och busvisslingar avslutade alla numren. Stämningen 

var nog riktigt på topp redan under första halvan av föreställningen.  

 

Personligen tycker jag att de överträffar sig själva varje gång de har 

spelat för oss. Det var tredje gången ikväll som de har besökt oss. 

Det är inte många som slår Lena på dragspelet och basgångarna som 

Dan presteras är verkligen bra. Dessutom består bandet av Stefan 

på gitarr och mycket sång, Isak på diverse slagverk och Robin på alla 

möjliga och omöjliga instrument. 
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Pure Malt tog en välbehövlig paus och vi 

fick möjlighet att fylla på våra glas. 

Tyvärr tog rödvinet slut liksom det 

alkoholfria ölet men tack och lov fanns 

det alternativ att köpa i baren. 

Vi bad Robin att berätta lite om de 

instrument han spelar på och efter 

pausen introducerade ha den så kallade 

”Irish Pipe” för oss. En av de säckpipor 

han spelar på.  

Andra delen bestod av 9 låtar, allt från 

Irish Rover till Molly Malone där de 

flesta sjöng med på ett fantastiskt 

sätt. Många andra låtar kunde vi också 

sjunga med i. 
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Efter några extranummer tackade Pure Malt oss för en trevlig kväll 

och publiken var nog i lite extas när de gav stående applåder till 

musikerna. 

  

Nu kvarstod bara vinstdragning och 

rättningen av frågesporten. Någon 

gick hem med två flaskor vin och 

undertecknad vann faktiskt en av alla 

flaskorna. Tack för det! 

Det var en fantastisk kväll på 

Skeppet. 

 

På Facebook fann jag detta dagen 

efter kvällens föreställning. 

 

/ Kent Magnusson 


