TOMBOLA fyller 30 år!
1984 – 2014 and still going strong!
Ursprungsgruppen när det begav sig…
TOMBOLA bildades 1984 och gjorde sina första
offentliga framträdanden i mitten av 80-talet.
Initiativtagare var basisten Kent Boman, och namnet
TOMBOLA var förutom passande till valspråket
”Blanda och ge!” även initialerna i medlemmarnas
för- eller efternamn, dvs Thomas Fehling, Kent
Boman, Olov Öberg och Ola Lager.

Fr.v.: Thomas Fehling, Kent Boman, Ola Lager, Olov Öberg

…och några år senare…

TOMBOLA blandar visor och andra stycken från
många olika länder. Dom flesta med fart och fläkt,
men ibland även med lugn och allvar. Och oftast
med glimten i ögat! Blandningen har hela tiden känts
naturlig, eftersom var och en av oss har sin egen
musikaliska bakgrund.
I samband med en resa 2006 till Linköpings
systerort Guangzhou (Kanton) i Kina kom Johnny
Andersson in i gruppen efter Kent Boman.
Våren 2009 fick Thomas ont i höften efter att ha
ramlat i en trappa. Det visade sig vid röntgen att han
hade cancertumörer i kroppen och han avled tragiskt
4 okt 2009. Vi hade sen en mycket minnesvärd
minneskonsert i Wallenbergsalen i januari 2010.
Ola, Johnny och Olov har sedan fortsatt med
TOMBOLA som trio, och på den vägen är det …

Fr.v.: Olov Öberg, Ola Lager, Johnny Andersson Foto: Björn Hagvall

Kontakt
Ola Lager
Tel. 013 120501, 0762 479096
lillabostorp@gmail.com
Johnny Andersson
Tel. 013 298236, 0706 298236
johnny.andersson@hotmail.com
Olov Öberg
Tel 013 3400222, 0736 806360
olov.oberg@bredband.net
Hemsida www.tombolalinkoping.se
Här finns info om kommande spelningar, foton,
musikaliska smakprov m.m.

På vår repertoar finner man bland annat
- folkmusik/folkvisor från olika länder, bl.a.
Sverige, Ryssland, Danmark, Kina, Bulgarien,
Irland, USA
- mer eller mindre vanliga visor av allehanda
slag, ofta med humoristiska inslag
- gamla fina schlagers
- swinglåtar
Vår sång och musik passar perfekt som
underhållning både i privata och offentliga
sammanhang, och vi spelar också
mingelmusik och dansmusik när så önskas.
Vi framträder ofta vid
- pensionärsföreningsträffar
- äldreboenden och servicehus
- middagar och fester
- personalträffar
- jubiléer
- invigningar
- utställningar
- musikcaféer i kyrkor
m.m.

