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Regionteater sätter upp 
 Katarina Mazetti-pjäs i Åfors
Katarina Mazettis pjäs Var 
la jag mitt liv spelas i Åfors 
Folkets hus nästa vecka.

Åfors. På onsdag är det 
ånyo dags för Åforsteaterns 
format Kultur för en hundra-
lapp. Den här gången kom-
mer Regionteatern Ble-
kinge-Kronoberg och med 
sig har man sin uppsättning 
av Katarina Mazettis pjäs Var 
la jag mitt liv. Catherine 
Westling spelar en 60-årig 

kvinna som gör en upp-
rensning på vinden 
och då ser hur livet 
spelas upp på nytt. 
Pjäsen beskrivs som 
tankeväckande och 
rolig, och för scenografi 
svarar Agneta A. Forsell som 
tidigare haft motsvarande 
uppdrag i pjäsen Glas-Jesus 
som spelades i Åfors i som-
ras.

För arrangemanget svarar 
Åforsteatern tillsammans 

med folkets hus och ABF.
Katarina Mazetti är 

en välkänd författare 
och kanske är hon 
särskilt bekant för 

romanen Grabben i 
graven bredvid som också 

blev en filmsuccé med 
Michael Nyqvist i huvudrol-
len. Katarina Mazetti föddes 
i Stockholm 1944, men 
växte upp i Karlskrona.

Peter Lejon
peter.lejon@barometern.se
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Barn och unga får chansen 
att spela med proffsmusiker
Johansfors musikkår erbju-
der barn, ungdomar och 
andra kårmusiker att spela 
med proffsmusikerna i 
orkestern Swing sling 
brass.

emmaboda. För några 
veckor sedan arrangerade 
Johansfors och Lindås 
musikkårer en dag tillsam-
mans med barn från Kultur-
skolan. Unga och äldre 
övade tillsammans och gav 
konsert. Det gav mersmak.

– Den 17 februari tar vi 

hit orkestern Swing sling 
brass. Barn och ungdomar 
som tycker om blåsmusik 
är hjärtligt välkomna, lik-
som andra kårmusiker, 
säger Johansfors musikkårs 
dirigent Gunnar Magnus-
son.

Platsen blir även denna gång 
Emmaboda folkets hus. 

– Det är utvecklande att 
spela med proffsmusiker 
och det är en chans som man 
inte ofta får.

Johansfors musikkår har 

sökt stöd för detta hos kom-
munen, men har fått av slag.

– I  stället vände vi oss till 
Länsmusiken i Kalmar, och 
där fick vi stöd. Det är ovan-
ligt att man får det utan att 
kommunen går in med 
pengar.

Musikerna i Swing sling 
brass gör detta till självkost-
nadspris.

– På deras turnéplan har 
Nordens huvudstäder fått 
sällskap av Emmaboda.

 Peter Lejon

Ung man 
 åtalas för 
knarkbrott
emmaboda. En man i 
20-årsåldern åtalas för 
narkotikainnehav. I mars 
2013 ertappades han 
med fem gram cannabis, 
och i åtalet kallas förse-
elsen för ”ringa” efter-
som mängden cannabis 
anses liten. 

Mannen har dock 
påträffats med cannabis 
flera gånger därefter och 
sammantaget beräknas 
han ha disponerat 
omkring 100 gram av 
den aktuella drogen.

Det är skillnad på banker. Tack och lov. Som fristående sparbank slipper 
vi fundera på höga direktörsbonusar och börskurser.

När det går bra för oss ger vi i stället tillbaka en del av vinsten till bygden. 
Så enkelt är det. På fem år har vi kunnat satsa 14 miljoner kronor på 
bredbandsutbyggnad, biograf, hjärtstartare, föreningsliv och annat på 
landsbygden. Och mer ska det bli. 

Andra må jaga och locka med tiondels procent hit och dit. Vi och våra 
kunder tycker att det är viktigare att landsbygden får leva. 
Tänker du som vi? Välkommen in! 

Andra jagar tiondelar.
Vi ger tillbaka till bygden.

RYD | ÄLMEBODA | LÅNGASJÖ | GRIMSLÖV | DELARY | ÅRYD

Tryckfelsnisse var framme, 
men så här är det…

Vi firar gudstjänst 
i Algutsboda kyrka! 

Söndag 1/2 högmässa kl. 11 
Efter mässan bjuder föreningen 

Torstamåla torvmosse på kyrkkaffe! 
Söndag 8/2 firar vi gudstjänst 

med små och stora kl. 16 
Barnkörerna sjunger, utdelning av 

barnbiblar till församlingens 
4-åringar. Kyrkkaffe. Välkommen!

Årsmöte
Eriksmåla Ridklubb

Lörd 28/2 kl 11.00 i cafeterian Lidahult.

Mer info på hemsidan

emmaboda. Under något år 
har Folkets hus stått utan 
matservering. Dzenan 
Vrana, som tidigare fanns i 
huset, har fortsatt att leve-
rera mat till konferenser och 
liknande, men nu har kock-
arna Jens Bruze och Mint 
Kanya Kwangnok tagit över. 
Under veckan har de haft 
lunchservering i restau-
rangen.

– Vi smygstartar lite grand 
i väntan på att Casablanca-
lokalen ska bli klar. En del 
jobb återstår där, men om 
någon vecka hoppas vi ha 
kommit i gång där också, 
säger Jens Bruze.

Han är född och uppvuxen i 
Emmaboda. Hon härstam-
mar från Thailand och tidi-
gare bodde de i Malmö. Båda 

jobbade i restaurangkök i 
Köpenhamn, men på våren 
2013 bestämde de sig 
snabbt för att flytta till 
Emmaboda.

– Vår dotter Maya föddes i 
mars. Strax därefter blev en 
man mördad i huset intill 
vårt. Det kändes fruktans-
värt, naturligtvis, och vi 
undrade om vi skulle våga 
bo kvar, säger Mint Kanya 
Kwangnok.

– Vi som bodde grannar 
fick sitta i polisförhör och 
det var mycket olustigt. Då 
blev det verkligen uppen-
bart att vi inte ville att Maya 
skulle växa upp i Malmö. Det 
har blivit en rå stad och poli-
sen har inte koll på läget. 
Tidigare var det mest gäng-
bråk, men nu blir även all-
mänheten indragen. Nu när 

man har bildat familj blir det 
tydligt vilka stora fördelar 
Emmaboda har, säger Jens 
Bruze.

Sedan 2013 har paret drivit 
Real Thai Takeaway i Sten-
grillen vid folkets hus. Det är 
Mint Kanya Kwangnok som 
har ansvarat för verksam-
heten medan Jens Bruze har 

jobbat som kock på Hotell 
Amigo, som ägs av hans 
släkt.

– När vi fick frågan av Fol-
kets hus föreståndare Gun-
nar Magnusson i höstas om 
att flytta vår verksamhet in i 
Folkets hus tyckte vi att det 
lät som en mycket god idé. Vi 
kommer att fortsätta med 
pubkvällar och grillaftnar på 

sommaren, och vi ska också 
utveckla konferensverk-
samheten i huset tillsam-
mans med Folkets hus, säger 
Jens Bruze.

TEXT
Peter Lejon
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Mint Kanya Kwangnok och Jens Bruze är nya krögare i Emma-
boda Folkets hus. Foto: Peter Lejon

Nya krögare startade 
i smyg i Folkets hus

●● Det är nya krögare i Emmaboda Folkets hus. 
●● Paret Jens Bruze och Mint Kanya Kwangnok 

har den här veckan gjort debut.

”Vi smygstartar 
lite grand i väntan 
på att Casablanca-
lokalen ska bli klar.”

jens bruze


