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Sveriges äldsta  
dj gästar Publik  
– då måste du fyllt  
50 för att komma in
DJ Gloria, Sveriges äldsta 
kvinnliga dj, kommer till 
Västerås och Publik i 
november. Med sig har 
hon succéklubben för 
alla 50-plussare som vill 
dansa. Är du yngre får du 
räkna med att visa legiti-
mation.

Slogan på Glorias 50 plus-
disco är ”Ser du för ung ut? 
Var beredd att visa leg. Vi 
släpper endast in personer 
som fyllt 50!”. Sällskap där 
någon är något år yngre kan 
få komma in om de inte ser 
allt för unga ut.

Varför just ett 50 plus-disco?
– Många vill inte dansa ute 

med sina barn, men en sådan 
här kväll vågar de släppa loss. 
Vissa har inte dansat på flera 
år! Det är positiv stämning 
och folk blir glada för att de 
äntligen får dansa.

Har du spelat i Västerås förut?
– Nej, jag fick en förfrå-

gan från Västerås om jag inte 
kunde komma och spela. Nu 
har jag spelat för utsålda hus i 
Göteborg och senast i Malmö, 
så då vågar vi oss på publiken 
i Västerås också.

Publik öppnar klockan 
18.00 på kvällen. DJ Gloria 
börjar spela en timme senare 
och håller på i fyra timmar. 
Under dessa timmar spelas 
en mix av allt från 50-talet till 
modern musik. Det finns inga 
färdiga spellistor men däre-
mot finns cirka 5 000 låtar på 
hennes laptop. Publiken är fria 
att önska låtar.

Vad spelar du för musik?
– Allt ifrån 50-talet till nu-

tid. ”Dancing Queen” med 
Abba brukar dra upp folk på 
golvet. Det kan bli till exempel 
Rolling Stones, Justin Timber-
lake, Tina Turner, Dr. Alban 
och The Bee Gees. Efter nio 
års spelande börjar jag känna 
mig trygg i mig själv och vet 
vad som går att dansa till. Men 

man är alltid välkommen att 
önska låtar!

Många bollar i luften
Trots sin ålder på 73 år är 
hon väldigt aktiv och har 
många bollar i luften. DJ, 
disco-entreprenör, fitnessin-
struktör, inspirationsförelä-
sare och modell för att bara 
nämna några.

Hur hittar du din inspiration 
och motivation?

– Jag är gyminstruktör till 
en början så jag har tränat 
år in och år ut, 2 gånger i 
veckan. När jag började med 
spelningarna frågade de när 
jag skulle ta en paus, ställde 
fram stolar och frågade om 
jag ville sitta ner ”nej, det går 
inte att spela musik sittandes” 
svarade jag då.

Har du en hälsning till väs-
teråsarna?

– Ni är så välkomna att 
dansa! Att dansa frigör en-
dorfiner och alla mår bra av 
att dansa, hälsar DJ Gloria.

Josefine Wijkström 
josefine.wijkstrom@

vasterastidning.se

Bluesmässan
Blodsmak

söndag 8 oktoBer  
kl18.00 i BäckBykyrkan

(tv-inspelning med öppna kanalen–kom i god tid!)

Fri entré

i samarBete med västerås stiFt
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Biljetter:
Västerås Turistbyrå 021-390100, www.ticketmaster.se
2 tim före föreställning och övrig info: 072-450 41 00
www.vasterasrevyn.com

PREMIÄR: 31/12 KL.15.00
HELA JANUARI 2018

SCENEN, CARLFORSSKA GYMNASIET
FRI PARKERING

Så nära München man 
kan komma i Västerås
För ett par veckor sedan besökte jag traditionsenligt värl-
dens största bryggerimässa Drinktec i München. Dess-
värre hade jag inte tid att stanna ett par dagar till för att 
besöka Oktoberfesten – den här gången heller. 
Men som tur är finns det ett tjugotal Oktoberfestöl på 
Systembolagets sortiment, så helt utan Oktoberfest be-
höver man inte bli i år. Jag har valt två klassiska öl från 
Münchenbryggerier, ett amerikanskt och två svenska 
hantverksöl som rankades högst av den välrenomme-
rade sommelieren Elke Jung på vinbanken.se. 

sommelier & bryggeritekniker

PETRI KARHUKORPI

Löwenbräu Oktoberfestbier
Nr: 11210. ABV: 6,1 %
Storlek: 500 ml. Pris: 22,90 kr
Om: Löwenbräu är det Münchenbrygge-
riet som har största tältet på theresien-
wiese där Oktoberfesten hölls. Ölet är 
en riktig klassiker och representerar öl-
stilen Märzen. Löwenbräu är en väl-
bryggd, maltdoftande lager med en al-
koholhalt på 6,1 vol-procent. Alkohol-
halten ger ölet en värmande och 
knäckebrödsaktig balanserad rondör.  

Spaten München
Nr: 11333. ABV: 5,2%.
Storlek: 500 ml. Pris: 19,90 kr
Om: spaten har även den ett tält på  
Oktoberfesten i München. Festivalölet 
är något alkoholsvagare och detta  
bidrar till en aning sötare eftersmak. 
Ölet har en maltig karaktär med inslag 
av honung och ljust bröd. den lägre al-
koholhalten påverkar positivt i smak-
upplevelsen, utan att ölet skulle kännas 
mindre fylligt.  

Samuel Adams Octoberfest
Nr: 11261. ABV: 5,5%.
Storlek: 355 ml. Pris: 20,90 kr
Om: samuel Adams har bytt etikett på 
årets upplaga. den är, liksom ölet, kop-
parfärgat och ger ingen association till 
ett traditionellt Oktoberfestöl. samuel 
Adams känns lite för knäckig för att 
kallas för Oktoberfestöl, trots att ölet 
är riktigt bra och välgjort och fungerar 
utmärkt i många andra sammanhang.  

Westerås Oktoberfest
Nr: 31857. ABV: 5,5%.
Storlek: 500 ml. Pris: 26,90 kr
Om: Westerås Oktoberfest är ett klas-
siskt Bayerskt öl, i stilen Helles. Maltka-
raktären är tydlig och klassisk i stilen. 
Bakom maltkroppen kan man ana en ör-
tighet från tyska ädelhumle, som bidrar 
till en ren och krispig upplevelse. så 
nära München man kan komma i Väs-
terås.   

Nils Oscar Oktoberfest
Nr: 31877. ABV: 5,5%.
Storlek: 500 ml. Pris: 25,90 kr
Om: Patrick Holmqvist är huvudbryggare 
i ett av sveriges ledande mikrobrygge-
rier, nils Oscar Bryggeri. Patricks passion 
och kunskap om bryggning förmedlas 
tydligt i årets Oktoberfestöl. nils Oscar 
bjuder på en Oktoberfestöl i Märzen stil. 
doften är ren och maltig med inslag av 
honung. Ölet bjuder på en fin balans 
mellan sötma och kryddighet. som alltid 
är nils Oscar ett säkert val.

5 SMAKFULLA ÖLTIPS

semestra i stockholm 
på ett spännande 
hotell under 
höstlovet

Bo på ett fängelse!

1395:-
WÄRDSHUS

08-720 85 50
langholmen.com08-720 85 00     langholmen.com WÄRDSHUS
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SVERIGES ÄLDSTA KVINNLIGA DJ.  Madelein ”dJ gloria” Måns-
son ”släpper nålen” på Publik 4 november. Men bara för 
de som fyllt 50 år.  FOtO: Ann JOnAssOn

Lördag 4 november

 �Vad: dJ gloria. Var: Publik. när: 4 november. Hur: Biljetter tillgängliga via tickster

Den 14 okt får Västerås 
celebert besök av den 
kritikerrosade tenoren 
John Kluge – The artistic 
tenor.
Musiken John framför är po-
pulärklassisk musik, allt från 
Andreas Bocelli och Josh 
Groban till musikalmelodier 
och visor.

– Genren kallas populär-
klassisk musik, musik med en 
klassisk touch som är lätt att 
ta till sig, berättar John Kluge 
när Västerås Tidning får tag på 
honom i Los Angeles.

Åker världen runt
Han är utbildad vid Göte-
borgsoperan under Sten Sjö-
stedt och har fortsättningsvis 
coachats av Ingvar Wixell och 
den världskände amerikanen 
Seth Riggs som bland annat 
arbetat med Michael Jackson 
och Madonna.

John uppträder över hela 

världen samt turnerar med 
olika koncertkoncept, bland 
annat julkonserten Ängla-
ljus och har även spelat en 
av huvudrollerna i musikalen 
Grease och i musikalen West 
side story.

Sedan 17 månader har John 
utökat sitt artisteri med att 
måla akvareller och nu kom-
binerar han musik och konst 
på scenen.

– Samtidigt som jag sjunger 
visar jag mina målningar, det 
blir en levande dialog med 
publiken där folk får känna 

igen sig och drömma. Mål-
ningarna och musiken förstär-
ker varandra genom det här 
originella sättet att presentera 
dem på.

I Västerås har John Kluge 
aldrig varit förr, något som 
han nu säger sig se fram emot.

– Det ska bli jättekul 
att komma till Västerås 
med min sång och mina 
målningar, avslutar han. 
 

Helena Andersson 
helena.andersson@

vasterastidning.se

Topp-tenor kommer  
till Carlforsskas scen

THE ARTISTIC TENOR. 
John Kluge kom-
mer till Carlfors-
ska, stora scenen, 
den 14 oktober. 

FOtO: gABrieL 

HenningsOn

Bianchi Café & Cycles | Slottsgatan 27 (VLT-huset) | 721 03 Västerås,  
Tel +46 21 12 40 00 | info.vasteras@bianchicafecycles.com

 

påBianchiOnsdagar

Köksmästarens gryta för två inklusive en karaff av husets röda  
eller vita bordsvin 159 kr/pp, alkoholfritt alt. från 119 kr/pp

La  rustica

Onsdagar kl. 16-21

WESTERÅSARNAS
EGNA BRYGGERI

Besöksadress: Coppersmith´s, Munkbovägen 5, 721 32 Västerås

Biljetter bokas och betalas på:          Företag- och eventbokningar:

Västerås Tidning
coppersmith@vasterastidning.se
eller ring 021-30 46 00

Munkbovägen 5. Hacksta, Västerås

Passa på nu!
Sista chansen att boka till visningarna/provningarna 26:e oktober (7 platser 
kvar), 2:a november (8 platser kvar) och 7:e december (2 platser kvar).

Coppersmith´s och Ica Ettan ihop, ger dig möjlighet att kombinera ditt mat och dryckintresse genom 
att öppna upp möjligheten att få boka ett besök på Coppersmith´s. 
Mellan kl 18:00 och 20:00 (ovan nämnda datum) så kommer man kunna köpa sig en bryggerivisning 
kombinerat med en ölprovning. Till detta kommer det serveras en pub-bricka innehållandes olika 
delikatesser från Ica Ettans festkök. Begränsat antal platser finns (max 20 st/tillfälle).

Bryggerivisning
+ ölprovning 395:-Bryggerivisning

Ölprovning
Pub-bricka /pp.

Coppersmith´s 
petri@coppersmiths.se
021-370 88 88

       Tel. 021/40 30 20    Gideonsberg
Proffs på kött!


