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Vier Brillen startar 
bokförlag
Efter 6 cd-skivor, 313 spelningar och 
alltför många urvuxna gula 
pikettröjor är det dags för den 
märkliga kulturamöba som utgör Vier 
Brillen att ta ett kliv på den
konstnärliga evolutionsstegen: vi 
börjar med bokutgivning!

Vårt bokförlag – som kommer att 
arbeta under den fanfarartade titeln 
Larm Förlag – presenterar härmed 
stolt sin första titel: Hyvelbänken 
och andra sanna historier.

Författare är självfallet Vier Brillens 
egen pratglade tenorsaxofonist, 
Kristian Wedel. Han har skrivit 
många böcker tidigare – men 
aldrig på ett förlag som har samma 
enastående status som Larm Förlag.

Det bästa sättet att ta reda på vad som står i boken är självfallet att köpa den. Men redan nu kan 
vi avslöja lite av innehållet:

En hyvelbänk surras på ett biltak och försvinner spårlöst under färden. En man inleder ett krig 
med skatorna och råkar skapa en femton meter lång pilbåge. En göteborgsk orkester får ett
olägligt motorstopp efter att ha hånat en mc-klubb. En stillsam byråchef ertappas i en 
nykterhetskontroll med två öppnade flaskor rödvin mellan knäna. En skådespelare försöker att 
introducera den svenska innanlårsorkestern för en världspublik. Och tomten finns (han heter 
Anselm och räddades ur en container).

Beställ omedelbart ditt exemplar av Hyvelbänken och andra sanna historier här.

Kommande spelningar med Vier Brillen
Onsdag 2013-10-16, Grundsund
Klockan 19.00 spelar vi en viskonsert på 40 + 40 minuter med fikapaus i Skaftö Folkets 
hus. Biljetter bokas på 0705-32 19 95 eller info@skaftofolketshus.se. När var du
egentligen i Grundsund senast?

Torsdag 2013-11-21, Nödinge
Klockan 19.00 spelar Vier Brillen på Ale Gymnasium i Nödinge, 40 + 30 minuter med fika. 
Vier Brillen har en stark fanclub i Ale kommun, så det är bäst att ni snabbt beställer 
biljetter innan de tar slut. Förköp på biblioteket 0303-23 82 02 eller på den här sidan:
www.ale.riksteatern.se/repertoar/995722

Fredag 2013-11-29, Vänersborg
Klockan 18.30 spelar Vier Brillen i 45 + 45 minuter på Vänersborgs Musikförenings 
picknick-konsert. Stora Biografen i Vänersborg. Biljetter på Turstbyrån eller Folkets hus i
Vänersborg.

Entusiastisk publik under 
Vier Brillens spelning på Tuve Torg.
(Foto: Lars-Bertil Andersson)

Har du förresten alla Vier Brillens skivor? Läs mer
Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev, avregistrera dig här (skriv "nej" i mejlet).
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