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Favoriter i repris på Puben i oktober! 

Kommer ni ihåg det där med ”fisken och brödet”? 

Lite så blev det eftersom Programkommittén hade skattat antalet 

gäster till cirka 80 stycken och förberett tallrikar i den mängden och 

sedan dök det upp 115 personer. 

Pommac Duo har spelat ett antal gånger runt Bålsta i närtid men det 

har tydligen inte varit tillräckligt.  

 

Elisabeth Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna på Program-

kommittén vägnar och berätta utförligt om utrymnings-

bestämmelserna.   

Pommac Duo spelade för oss i februari och många har önskat ännu ett 

framträdande av dem. Att de är så populära inses lätt när man har 

hört dem sjunga och spela. 

Vi lät oss väl smaka av de fina tallrikarna och tog oss ett glas öl eller 

vin under tämligen högt sorl innan det var dags för Marcus Kopp på 

piano och stämsång och Pontus Gustafsson på sång och gitarr att 

sätta fart på våra hjärnor och röster. 
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Marcus och Pontus hade delat in sitt uppträdande i två delar, första 

delen var ett musikquiz som nog inte var helt lätt men riktigt bra 

framföranden. På Instagram #spfhåbo så kan du höra lite av några av 

de låtarna som ingick i quizet. De fick verkligen oss att nynna vidare 

när de plötsligt slutade sjunga. Hur många som hade alla rätt är nog 

lätträknade men trevligt var det. 

Efter en kortare paus fortsatte de med den andra avdelningen som 

innehöll allt från Cornelius till en del ”moderna” låtar, allt framfört 

på absolut bästa sätt. Vilka killar, man förstår att de åker riket runt 

och underhåller och deras nästa spelning skulle ske i Lysekil bara 

några dagar efter uppträdandet hos oss. 
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Att uppträdandet var uppskattat insågs lätt när det blev stående 

ovationer efter deras sista låtar. 

Hoppas vi får återse Pommac Duo vid ett senare tillfälle! 

PS 

Programkommittén har beslutat att från 2019 blir det obligatorisk 

anmälan till Pub-kvällarna så att ingen blir utan den smakrika 

tallriken. De hoppas på er förståelse!  

/Kent Magnusson 


