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Nyhetsbrev oktober 2022  
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Höstkonserter 
 

  

 

 

Måndag 2022-10-17, Skara 

På Gamla biblioteket i Skara spelar vi klockan 18.00. Adressen är Biblioteksgatan 3. 

Gratis entré! 

  
Lördag 2022-10-29, Tjörn 

På Bräcke hembygdsgård klockan 18.15 blir det först ett föredrag av Krille under 

namnet "Havsfolket" och sedan spelar Vier Brillen konsert. Det kostar 200 kr om man 

är medlem och 250 kr om man inte är det. Boka biljetter genom att ringa Estrid 

Nilsson på 0730-94 19 79 eller mejla på estridn@hotmail.com. Bräcke 

hembygdsgård ligger på Bräckeliden 103 i Hjälteby.  

  
Fredag 2022-11-18, Kinna 

En ny spännande scen har byggts vid Lyckeskolan i Kinna och där spelar vi klockan 

16.00. Adressen är Skjutsgatan 7. Från klockan 15.00 kan man köpa fika, från 15.30 

kan man köpa biljetter till vår konsert för 60 kronor. Det är en stor lokal, så det är 

ingen risk att ni blir utan plats.  

 

 

  

 

 

Spellistor 
 

 
Ni vet väl att Vier Brillen finns på Spotify och andra streamingtjänster? Som bekant 

kan man göra spellistor på Spotify och sortera låtar, som passar särskilt bra vid 

särskilda tillfällen. Ni orkar kanske inte göra detta själva, så vi har gjort några åt er. 

Bara med Vier Brillen-låtar! Klicka på namnen nedan så kommer ni direkt till 

spellistan i Spotify. Spara dem sedan i ert bibliotek och spela dem varje dag.  

  

Vier Brillen – Greatests hits 

Ja, hits och hits. Allt är ju relativt. Men här finns i alla fall våra populäraste låtar. 

  

Vier Brillen – Göteborgslåtar 
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Här finns alla våra låtar om Göteborg och då inkluderar vi denna gång den vackra 

skärgårdsön Hisingen. 

  

Vier Brillen – Jazzigt 

För er som tröttnat på att Ella Fitzgerald och Louis Armstrong alltid sjunger på 

engelska. Mjuksväng och ett eller annat saxsolo från Grums. 

  

Vier Brillen – Ballader och andra softa låtar 

En hel del om kärlek och en ännu större del som inte alls handlar om kärlek. Men 

nog går de att dansa en tryckare till. 

  

Vier Brillen – Märkligaste låtarna 

Det här är listan som Gud glömde. Varning utfärdas! Här finns pizzatechno, en 

ornitologisk svit, en grekisk sexpolka, halländsk shoppingpunk och en välförtjänt 

hyllning till Alf Hambes toalett. Och en hel del andra väldigt tveksamma alster.  

 

   

 

 

Visste du att vi har våra låtar på en mängd CD-skivor också? 
Köp dem här.  
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