
Lerbergets Byalag erbjuder sommarunderhållning på Hamnen i Lerberget.
Eventuellt överskott av intäkterna går till stöd för Ukraina  

Söndagen den 10 juli klockan 18:00-20:00  bjuds det på 
Latinsk hetta & skånsk humor med  
Sanja Streuli, Klas Wounsch samt Martin Svensson.  

Onsdagen den 13 juli klockan 18:30-20:30 
kommer Anna Pauline Swingin`Trio och bjuder på
svängig svensk sommar jazz, 

Entré`   300 kr per person och evenemang, 
Vid köp av båda evenemangen är priset 500 kr 
Barn under 12 år fri entré`.

Medtag gärna egen stol eller filt att sitta på. 
Insläpp sker 1 timme för starttidpunkt

Anmäl ditt deltagande till bytrivsel@lerberget.se , 
ange namn antal och vilket/vilka evenemang som avses.
Betalning  görs när bekräftelse på anmälan erhållits genom 
swish till 1 231 579 218 eller till  bankgiro 5063-8345
ange evenemang samt namn också vid betalning.
Det är begränsat antal platser så vänta inte att boka, köp nu.

På Hamnen i Lerberget

10/7

13/7

mailto:bytrivsel@lerberget.se


Latinsk hetta och skånsk humor
 
Ta lika delar klassisk gitarr och berörande sång, tillsätt generöst med inlevelse, helst på spanska
 Krydda upp med ett par nypor passion och låt det puttra med en rejäl näve glädje. Ungefär så skulle 
ett recept på det som duo Streuli & Wounsch bjuder på kunna låta.
 Bakom de tyskklingande namnen döljer sig helsingborgsbaserade sångerskan Sanja Streuli 
och höganäsbördige klassiske gitarristen Klas Wounsch.
Förutom med bejublade framträdanden på bland annat Helsingborgs stadsteaters foajéscen 
har Sanja och Klas gjort avtryck med sina inspelningar på såväl Spotify och Youtube som Soundcloud.
Till Lerberget kommer de tillsammans med komikern Martin Svensson som i 25 år roat sin publik med 
pricksäker vardagshumor med massor av igenkänning. Martins humor brukar jämföras med 
Hasse o Tage och säkerligen blir det också någon låt till ukulelen.
Martin kan ses på scener som Norra Brunn i Stockholm och Kulijuli i Helsingborg där han medverkat i 18 år,
 flest av samtliga artister.
Det blir helt enkelt en härlig kväll med latinsk hetta och skånsk humor i Lerbergets hamn 

Anna Pauline är en jazzsångerska och låtskrivare som sjunger direkt från hjärtat. 
Född i Kalmar men uppväxt i Höganäs i en musikerfamilj med en far som är välkänd 
jazztrumpetare och en dansk mamma rotad i den danska musikskatten. Anna 
Paulines flerkulturella identitet har varit en stor fördel för hennes artisteri; hennes 
språkliga gehör har tränat henne till jazzmusikalisk världsmedborgare.
Som sångerska inspirerades Anna Pauline tidigt av Ella Fitzgerald, Anita O’Day, Peggy 
Lee, Doris Day, Marilyn Monroe såväl som singer/ songwriters som Joni Mitchell och 
Emmylou Harris. Redan vid fyra års ålder stod hon på scen första gången och kom 
sedan att delta i flera amatörmusikaler och revyer.
Anna ser inte bara sin uppgift som att förvalta ett jazzarv, hon komponerar även eget 
material med egna texter
Anna Pauline har också uppträtt tillsammans med artister som Peps Persson, Viktoria 
Tolstoy, Nils Landgren, Siw Malmqvist, Gösta Linderholm, John Pohlman, Papa Bue’s 
Viking Jazzband, Jesper Thilo, Gunhild Carling, Jazzin’ Jacks, m.fl.
Det blir en svängig somrig  kväll i Lerberget.


