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THE BEATLES INFORMATION CENTER 
inbjuder till den 24:e Beatlessammankomsten 

BEATLESKONVENT 2007 
på Hägerstensåsens Medborgarhus i Stockholm 

lördagen den 20 oktober 2007 
mellan kl. 13.00 och ca kl. 20.30 

 

Program 
 

Nedanstående tidpunkter är preliminära. Vi reserverar oss för eventuella ändringar!  

Klart är att festen börjar kl. 13.00  och att sista programpunkten avslutas cirka kl. 20.30. 

 

Cirka-   
tider Programinnehåll 
 

13.00 Portarna öppnas. Entrébiljetten delas ut. Behåll den, eftersom det blir en  
 utlottning på entrébiljetten senare under kvällen! 

 
 

13.10 Introduktion och välkomsttal 
 Vice ordförande Maria Hansby hälsar välkommen. Artillio Bergholtz informerar kort  
 om programmets innehåll och om förhållningsregler som gäller under dagen. 

 
 

13.20 Show nr 1 – Ringo Starr & George Harrison 
Vi visar bl.a. följande utdrag ur Ringo Starrs nya DVD: “Act Naturally”, med Ringo och 
Buck Owens, “Only You” med Ringo och Harry Nilson, “Sentimental Journey” m.fl. 

 Vi visar också ett flertal klipp från den nya DVD:n med Traveling Wilburys med George  
 Harrison. Vad sägs t.ex. om ”End Of The Line” och ”Handle With Care”! 
  
 

RINGO STARR 
 
 
 
 
 
 
 
    
   TRAVELING WILBURYS 
   Lucky & Boo Wilbury alias Bob Dylan, Charlie 
   T. Wilbury Jr. &  Muddy Wilbury alias Tom  
   Petty, Lefty Wilbury alias Roy Orbison,  
   Nelson & Spike Wilbury alias George  
   Harrison och Otis & Clayton Wilbury alias Jeff  
   Lynne. 
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Cirka-   
tider Programinnehåll 
 

13.50 Sounds Of the Sixties – S O S 
 Vi har den äran att få presentera ett band från Gotland som består av följande musikanter: 
 Thomas Fernström på sång och med Höfnerbas  
 Micke Werkelin på sång och trummor som gör ett inhopp just på denna spelning! 
 Lasse Ahnell på sång och trummor 
 Sven Landahl på sång och kompgitarr 
 Sten Wikström på sång och sologitarr – Gibson Les Paul!/Fender Telecaster 
 

Grabbarna inleder med ett knippe Beatleslåtar ur sin digra 60-talsrepertoar. 
 

  
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micke Werkelin, Thomas Fernström, Sven Landahl och Sten Wikström 

Sounds Of the Sixties – S O S ! 
    

SOS bildades 1985 och hette till att börja med Group 66. Man hade sin debut på Dansbandsforum (!) 
på Borgen 1986 där man chockade publiken med en röjig version av Johnny B Goode. 
 

Sounds Of the Sixties – S O S – är coverbandet från Gotland som påstår att det var bättre förr, närmare 
bestämt på 60-talet. Allt kanske inte var bättre på 60-talet, men musiken var det hävdar man bestämt.   
Bandet har haft två trummis som hoppat in och hoppat ut. Lasse var med ett tag, sedan tog Micke över. 
I samband med att Micke flyttade till fastlandet, blev det dags för Lasse att komma in i bandet igen 
efter fem års frånvaro. I kväll kommer vi att få lyssna på trummisen Micke, som gör ett extra inhopp i 
gruppen just för den här spelningen!  
 

Låtskatten från 60-talet är enorm och bandet öser ur låtarkiven från artister som The Beatles, The 
Kinks, Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix, Rolling Stones, The Animals, 
Paul Butterfield Blues Band, The Doors m.fl. Kort sagt – Sounds Of the Sixties! Ett 60-talsband som 
levererar det folk vill ha, den ena livsbejakande rytmen efter den andra och har så gjort i mer än 20 år. 
Helt i Billy Shears anda. 
 
 

14.30 Beatleweek i Liverpool augusti 2007 
 En liten resedagbok från Liverpool av Artillio Bergholtz om hur staden firar sina  
 söner John, Paul, George och Ringo – The Beatles – 50 år efter det att John och Paul  
 möttes för första gången!   
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Cirka-   
tider Programinnehåll 
 

15.10 Fika- och försäljningspaus 

 Besök vårt eget och andra säljares försäljningsbord som är på plats.  
 

 Köp Beatleslotter där många fina priser bl.a. från EMI hägrar!  
 Lottpris: Bara 10 kr/st! 
 

15.45 Frågelek – kvalificeringsomgång i form av Beatlestipskupong  
 för alla besökare! 
 Denna gång får alla som vill ställa upp i kvalificeringsomgången. Nu handlar det i  
 första hand om Beatles musik! De tio som har flest korrekta svar går vidare till finalen  
 lite som går av stapeln cirka klockan 18.45. Alla finalister får priser! Allt under ledning  
 av Artillio och Maria. 
 

16.15  Sounds Of the Sixties – S O S – åter på 
scenen  
Fredagen den 1 juni i år, exakt 40 år sedan utgivningen av 
albumet ”SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS 
CLUB BAND”, intog gruppen Effes i Visby och 
framförde albumet live i sin helhet – från titelspåret till den 
maffiga avslutningen A Day In The Life. 
 
Nu är det dags för oss fastlänningar att få ta del av denna 
konsert! 

  
 
 

17.00 Middagsdags!  
 Cafeterian är öppen som vanligt. Dessutom finns fem restauranger i närheten med  
 mat att ta med till Cafeterian t.ex. Punjab (indisk), Korfu Kolgrillen (grekisk),  
 Åsens Krog (svensk krogmeny med bl.a. pizzor). 
 

 Försäljningsborden är öppna. Köp de sista lotterna! 
 

18.00 Show nr 2 – med Paul McCartney och John Lennon 
  

18.30 Hur bevarar vi minnet av The Beatles och deras musik i  
 framtiden? 
 En av våra medlemmar – Mikael Waxman – har funderat mycket kring detta inte helt  
 okontroversiella ämne och presenterar lite idéer och tankar kring ämnet. Här får alla  
 möjlighet att komma med egna inlägg, synpunkter tankar och tyckanden.  
 

18.50 Frågelek – final! 

 De tio finalisterna tar plats på scen för den stora finalen. Nu skall det avgöras!  
 

19.20 Lottdragning   
 Här kommer det att lottas ut ett stort antal fina priser. Förutom dragning på  
 lotter som sålts under dagen, lottar vi även ut fina priser på Din entrébiljett! 
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Cirka-   
tider Programinnehåll 
 

19.40 Show nr 3 –The Beatles 40-årsminne av  

 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
Vad vore ett Beatleskonvent utan rörliga bilder på alla fyra Beatlarna tillsammans? Intet, förstås! Här 
får vi bl.a. lyssna på följande låtar: ”Penny Lane”, ”Strawberry Fields Forever” och ”A Day In The 
Life”. Alla filmade av svensken Peter Goldman. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul, Ringo, George och John tackar varandra för ett lyckat LP-album vid presskonferensen hemma 
hos gruppens manager Brian Epstein, på 24 Chappel Street i London fredagen den 19 maj 1967. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.30 Tack och bock från styrelsen! 

Vi avslutar med en kort sammanfattning av synpunkter på 2007 års Beatleskonvent. 
______________________________________________________________________________ 

The Beatles Information Center, Box 7481, SE-103 92  Stockholm, Sweden 
info@beatlesnytt.se * * * * * www.beatlesnytt.se 


