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Dags för familjefest igen!
Barnaktiviteterna inleds på rredag med en kortege från Österrådaplan till torget. Årets tema är ”Cirkus”.

Koutställningen Dalbokon anordnas på fredag framför stora scenen på torget.

För 48 år sedan fira-
de Dalslands kanal 
100-årsjubileum. I 
samband med detta 
föddes Kanalyran, 
namnet troligen en 
blinkning till Storsjöy-
ran. Det var en yra som 
återuppväckte histo-

rien. Många besökare 
kom klädda så som 
de kunde ha kommit 
klädd om yran varit 
hundra år tidigare. 
Handlarna flyttade ut 
på trottoarerna. Fokus 
var på folkfesten.
Att återuppväcka denna 

känsla av folkfest, där många 
är med och skapar det hela, 
dit man kommer och deltar 
aktivt, är ett av målen med 
Kanalyrans nutida utveck-
ling. Därför är det roligt att 
kunna presentera en Kana-
lyra med så många skilda 
aktiviteter.

Givetvis hamnar musiken 

och artisterna i centrum. I år 
har vi ett sällsynt fint upp-
båd, med allt från folkmu-
sik, två brassensembler, till 
afghansk pop, ABBA och 
partymusik. Det blir nostal-
gi när Jimsons återförenas 
i Håverud och det blir helt 
nytt när Sjömila spelar mu-
sik från sin nya CD. Jag har 
lyssnat på den flera gånger 
och säger: Missa inte. Det 
finns en reell chans att Sjö-
mila om något år eller två är 
så stora att vi inte kommer 
att ha råd med dem på Ka-
nalyran.

Men Kanalyran är så 
mycket mer än musik. Kor-
tegerna är en sådan sak. 
Barnkortegen brukar vara 
ett rent nöje att skåda och 
i år gör vi ett försök med 
att flytta lördagens kortege 
några timmar. Målet är att 
på ett par års sikt utveckla 
den till ett karnevalståg som 
blir en av centralpunkterna i 
lördagens program.

Bilar är ett annat tradi-

tionellt inslag. På lördagen 
i år blir det mycket av den 
varan. Veteran Classic kör 
sin samling i P D Lund-
grensparken, på Storgatan 
blir det amerikanska bilar 
och runt Torget finns som 
vanligt våra bilfirmor och 
visar sina senaste modeller.

För barnen finns det 
mycket att göra. Mejeriet 
kör som vanligt båda da-
garna, på fredagen kommer 
CirkusExpressen till Mel-
lerud och på söndagen den 
fantastiska teatergruppen 
Mimulus till Håverud. Bar-
nen har också en egen vari-
ant av Akveduktsjoggen.

Och så är det ju jord-
bruksaktiviteter fredag och 
lördag, Starke Man-tävling-
en, med en ny spektakulär 
gren, Smyrnas kaffetält och 
mycket mer, alltför mycket 
att räkna upp.

En stort lyft i år har va-
rit antalet sponsorer. Cirka 
70 företag i Mellerud med 
omnejd är med och stödjer 

årets Kanalyra. Det stöd de 
ger täcker drygt halva yrans 
budget. Så gynna gärna de 
företag som på detta sätt 
är med och säkerställer att 
en av Sveriges äldsta stads-
fester kan leva vidare. Du 
hittar deras namn på annan 
plats i tidningen, på Kanaly-
rans hemsida och i det pro-
gram som delas ut på yran. 
Sponsorerna har också fått 
en dekal de kan sätta upp 
som visar att de stödjer oss.

Och ett tack till de fören-
ingar som är med på olika 
sätt, genom att ordna akti-
viteter, ta på sig arbetsupp-
gifter och på annat sätt. De 
är också centrala för genom-
förandet av yran.

Och slutligen tack till alla 
ni som besöker yran. En 
folkfest är inget utan folk. 
Hoppas ni får tre riktigt 
härliga dagar och må väd-
rets makter vara med oss.

 Lars Nilsson
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Konferencierer
Josefin Dahlqvist är konfe-
rencier på fredagen medan 
mor och dotter, Mia och 
Agnes Palm, håller i trå-
darna på lördagen. Ulrika 
Claesson är söndagens kon-
ferencier i Håverud.

Josefin är för de flesta 
mest känd som sångerska i 
dansbandet MejDej. Josefin 
kommer också att sjunga ett 
par barnvisor under efter-
middagen. Josefin återkom-
mer sedan på lördagskvällen 
när hon sjunger tillsammans 
med HitsDotCom.

Mia var under många år 
en av förgrundsfigurerna i 
Daldrama och är en välkänd 
mellerudsprofil. Dottern 
Agnes är sångerska, skåde-
spelerska och har även ar-

betat som fiollärare. Första 
gången de arbetade tillsam-
mans var i jubileumsföre-
ställningen ”Mellerud i våra 
hjärtan” 2008. Nu senast var 
det Agnes och Mia som 
låg bakom Kulturbrukets 
uppsättning ”Mycket snack 
och lite(n) verkstad”, där de 
både skrev manus, regissera-
de och var med och agerade 
på scen.

Ulrika jobbar till vardags 
på medborgarkontoret i 
Mellerud och utöver det är 
hon sångerska i Lilla Bandet 
från Färgelanda. Hon har ti-
digare haft en del konferen-
cieruppdrag i Färgelanda, 
som Världens Barn-galan 
där och Valborgsfirande.

Mor och dotter, Mia och Agnes Palm.

Josefin Dahlqvist.

Ulrika Claesson.

Europop och rock’n roll  
på Mellerudskalaset
När Mellerudskala-
set för första gången 
går av stapeln under 
Kanal yran görs det 
med musikunderhåll-
ning som på ett eller 
annat sätt ger nostal-
givibbar. 
Den 1-2 juli gästas Mel-
lerud av både rock’n roll-
bandet The Refreshments 
och europopens stjärnor Da 
Buzz och Dr Bombay. Plat-
sen är Österrådaplan.

– Vi tänker bjuda melle-

rudsborna på två fantastis-
ka och lite galna festkvällar 
med artister som vet hur 
man får igång en publik, sä-
ger Henrik Wallin Pérez om 
valet av artister.

Inledningskvällen blir 
klassiskt rockig med det 
hyllade rock’n roll-bandet 
The Refreshments och co-
verbandet BC Rajder. Lör-
dagen bjuder på riktig Vox-
pop-nostalgi med Da Buzz 
och Dr Bombay, två akter 
som slog igenom.

Rock’n roll-bandet The Refreshments spelar på fredag.Da Buzz är kända för att skapa skön partystämning.

Vem minns inte ”Calcutta” 
med Dr Bombay?

The Refreshments
Rock’n rollbandet från 
Gävle har i över 20 år fått 
Sverige att gunga. De är 
kompromisslöst svängiga 
och får en stadigt växande 
publik att bugga loss, stam-
pa takten med foten och 
höja volymen på bilstereon. 
Nu är det återigen aktuella 
med sitt femtonde album 
Straight Up.

Dr Bombay
Dr Bombay slog igenom på 
det sena 90-talet och hade 
en rad hits med lika galna 
musikvideor. Vem kommer 
inte ihåg Calcutta, S.O.S 
och Girlie, Girlie? I sommar 
kommer ha till Mellerud för 
att låta oss alla ta del av hans 
galna mix av eurodance, In-
dien och pop!

Da Buzz
Da Buzz dansade sig in i 
svenska pophjärtan strax 
efter millennieskiftet och 
levererade hit efter hit i 
omisskännlig, dansant pop. 
De är kända för att både 
skapa grym partystämning 
på sina spelningar.

Inställt
Vattenbollarna är tyvärr 
inte på plats i år på grund 
av problem med utrust-
ningen.

mer att breddas mot PD 
Lundgrensparken. Detta för 
att få plats med nyheterna 
”målet” som är straffsparks-
skjutning och speedshoo-
ting i ett och en uppblåsbar 
basketsarg där du kan tävla 
mot din kompis, mamma 
eller lillasyster i basketkast-
ning.

Förutom nyheterna är 
beachfotbollen tillbaka, för 
sjätte året i rad. Detta till-
sammans med mängder av 
hoppborgar och elbilar för 
de mindre barnen. Det säljs 
samtidigt goda hamburgare, 
hembakat fika och glass i 
stora lass.

Massor av hoppborgar finns på plats för barnen.

Vem arrangerar?
Kanalyran anordnas av MellerudsNavet i samarbete med 
Melleruds kommun och Köpmannaföreningen. Samman-
kallande i planeringsgruppen är Lars Nilsson, kultur- och 
fritidsutvecklare på Melleruds kommun. Han har haft hjälp 
av Andreas Asp, Anders ”Tuten” Andersson, Tobias Coster  
och Glenn Nordling.

Kanalyrans hemsida
På www.kanalyran.se hittar du mer information om 
Kanalyran, bland annat presentation av artister och 
grupper som medverkar. Där meddelas också eventuella 
ändringar i programmet.

Fullt ös på 
aktivitetsplats 
Mejeriet

Beachfotbollen lockar många deltagare och åskådare.

Under fredagen och lör-
dagen blir det barnshow 
från scenen med hemliga 
gäster, dans och lekar. Det 
blir även annan underhåll-
ning i form av sång och 
musik.

Vill man ta en paus från 
allt ståhej, kan man shoppa 
loss i andrahandsbutiken 
sjuan eller slå sig ner fram-
för storbildskärmen och 
kolla EM-fotboll.

Aktivitetsplats Mejeriet 
är öppet från fredag efter-
middag till lördag kväll, en 
plats för alla.

Aktivitetsplats Mejeriet 
håller portarna öppna även 
denna Kanalyra, nu större 
än någonsin.

Aktivitetsområdet kom-



3ONSDAG 29 JUNI 2016 MELLERUDS NYHETER 

Företagare tar hit coverbandet Haaks
De är ett ”gôtt” gäng som gemen-
samt kom på idén att ta hit cover-
bandet Haaks till Kanalyran.

– Vi vill glädja andra och se till 
att något roligt händer helt enkelt, 
säger de.
Gänget, som består av företagarna Benny 
Mattsson, XL Bygg, Sven Norgren, Nor-
grens Plåt och kompanjonerna ”Stenis” 
Wallentin och Nicklas Andersson, Dals 
Bygg,  brukar åka till Sälen tillsammans 
varje vinter. De tre senaste åren har Haaks 
stått för underhållningen vid after skin.

– Vi pratade om att det hade varit roligt 
att få dem till Mellerud. Vi ville göra något 
för mellerudsborna och andra Kanalyrebe-
sökare, säger Benny Mattsson.

Kontakt togs med Kanal yrans plane-

ringsgrupp som ställde sig positiva till 
förslaget. Därefter kontaktades Haaks som 
var lediga!

– De är Sveriges näst största coverband, 
efter Duo Jag. Det blir fullt ös på torgsce-
nen, Haaks avslutar Kanalyran på lördags-
eftermiddagen, säger ”Stenis” Wallentin.

Något som är unikt med Haaks är de-
ras egen sommarkonsert på Scen på Bönn 
i Hamburgsund. På västkusten har detta 
blivit en institution som växer för varje år.

Bakom satsningen står förutom nämnda 
företagare även Krynes Entreprenad, Lin-
dab Plåt och Dina Försäkringar Väst.

Företagarna som tog beslutet att ta hit det välkända coverbandet Haaks till Ka-
nalyran. Från vänster: Nicklas Andersson och ”Stenis” Wallentin, Dals Bygg, Sven 
Norgren, Norgrens Plåt och Benny Mattsson, XL Bygg.

Starka män visar musklerna

Conans cirkel är en av de publikdragande grenarna i Starke Man-tävlingen.

I över 20 år har Rune Andersson arrangerat Starke 
Man-tävlingen under Kanalyran.

Mellerud lördag:
Kl. 11.00 på Kapellgatan. Farmers Walk.
Kl. 12.45 på Kapellgatan. Stocklyftning alternativt Co-
nans cirkel.
Kl. 14.30 på torget. Conans cirkel alternativt  
bilvältning.

Håverud söndag:
Kl. 10.00 på kanalkajen. Power Stairs.
Kl. 12.00 på kanalkajen. Båtdragning alternativt  
bilvältning.

Grenar och preliminära tider:

Starke Man är ett tradi-
tionellt inslag på Kana-
lyran. Den ordnades för 
första gången 1995. Nu 
som då sköts tävlingen 
av Rune Andersson och 
det är högt intresse för 
att delta.

Även i år är tävlingen 
delad på två dagar, med 
tre grenar i centrala Mel-
lerud under lördagen och 
två i Håverud under sön-
dagen.

En nyhet är grenen 
bilvältning som kommer 
att avsluta en av dagarna, 
vilken beror på vädrert. 
Om vädret inte tillåter 
båtdragning i Håverud 
på söndagen blir det då. 
Det får nämligen inte 
vara vått underlag när 
båten ska drar. Om väd-
ret blir fint så sker bil-
vältningen framför sce-
nen i Mellerud på lördag.

Hundfotografering

Under hela Kanalyran finns fotografen Tanja Mueller från  och Angelica Jonefelt 
på plats för att fotografera hundar. På fredagen och lördagen finns de i centrala 
Mellerud, på söndagen i Håverud. Vill man kan man också vara med i en hundpor-
trätt-tävling. 

Från förra årets hundfotografering i Mellerud.

Smyrnas cafétält

Som traditionen bjuder ställer Smyrna upp sitt cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra 
Kungsgatan. Där serveras hembakt kaffebröd och nygräddade våfflor. Det brukar 
också bjudas på musikunderhållning. Tältet är öppet både fredag och lördag.
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Kanalyrefredagen
Barnkortege med cirkustema
Barnaktiviteterna inleds kl. 
14.00 med en kortege från 
Österrådaplan till Torget. 
Årets tema är ”Cirkus”. 

Väl framme vid Torget 

blir det förfriskningar till 
alla barn och därefter pris-
utdelning. En jury utser 
de bästa ”ekipagen”. Det 
kommer att bjudas på lite 

musikunderhållning och så 
kommer Cirkusexpressen 
och gör ett framträdande.

Johanna Abrahamsson, 
artisten bakom Cirkusex-

Årets barnkortege har ett cirkustema. Arkivbild från 2011.
Johanna Abrahamsson, artisten bakom Cirkusexpressen.

Konst i Centrum
I sommar anordnas pro-
jektet Konst i Centrum i 
Mellerud för andra gång-
en. I år är det nio lokala 
konstnärer som ställer ut i 
skyltfönster på Storgatan 
och runt Torget i centrala 
Mellerud.

Vernissagen är fredag 
1 juli kl 17.00 med start i 
ABF:s lokal på Storgatan. I 
ABF:s fönster kommer det 
också att finnas en sam-
lingsutställning för pro-
jektet. Utställningen pågår 
perioden 1 juli-7 augusti.

Dalbokon och jordbruksutställning

Som vanligt får åskådarna se många av traktens framgångsrika röda SRB-kor visas 
upp i Dalbokon. 

... som nya maskiner som används i jordbruket.Såväl gamla jordbruksmaskiner och traktorer visas upp...

pressen, började intressera 
sig för cirkus i sjuårsåldern. 
Redan innan hon gick ut 
gymnasiet hade hon kon-
trakt med Liseberg. Johanna 
har därefter hunnit med att 
gå på Cirkushögskolan i Pa-
ris och turnera med Cirkus 
Skratt under nio säsonger 
och mycket mer.

Johanna har en bred re-
pertoar och sysslar både 
med akrobatik av olika slag 
och jonglering. Hon håller 
också kurser och cirkussko-
lor. Senast hon var på Kana-
lyran var 2011, när hon ock-
så höll en tredagarskurs för 
intresserade innan yran. I år 
blir det dock bara ett fram-
trädande, eftersom Johanna 
samma vecka är involverad i 
Fyrbodals kulturkollon.

Konferencier under 
barnaktiviteterna blir Jose-
fin Dahlqvist.

Som vanligt ordnar Dalbo 
hushållsgille jordbruksut-
ställning och aktiviteter på 
Södra Kungsgatan. Ramti-
derna är fredag 12.00-19.00 
och lördag 10.00-15.30.

På fredagen blir det Dal-
bokon framför stora scenen. 
Preliminärstart kl 16.00 
med finalen kl. 19.30. 

Årets prisutdelare för 
Dalbokon är Helene och 
Peter Karlsson, köttdjurs-
bonde från Tanumshede. 
De möttes i tv-programmet 

Bonde söker fru 2014 och 
gifte sig i augusti 2015.

– Vi har drygt ett 30-tal 
djur anmälda, mest SRB 
men även några Holstein. 
Vi har bra uppslutning av 
sponsorer så det kommer att 
delas ut fina priser. Best in 
Show-vinnaren får 10 000 
kronor, berättar Daniel Jen-
sen, Dalbogillet.

Det anordnas även show-
manship för barn och ung-
domar som visar upp kalvar, 
kvigor och kor. Yngsta del-

Prisutdelare är Helene och Peter Karlsson från Tanums-
hede, kända från Bonde söker fru 2014. De gifte sig i 
fjol.

tagaren är sex år, de äldsta är 
i 19-årsåldern.

Samtliga framstående 
gårdar i området med röd 
SRB deltar i Dalbokon. Det 
gör även Nuntorpskolan 
och gårdar i Bohuslän med 
mera.

– Dalbokon arrangeras 
vartannat år på Kanalyran 
och vartannat år på Nunt-
orpsdagarna, förklarar Da-
niel Jensen.

Domare är Thommie Er-
iksson.

På lördagen kör Dotorps 
traktorklubb  ”busslinje” 
med traktor och skrinda 
mellan olika punkter. De 
kör mellan Torget och P D 
Lundgrensparken, med ett 
stopp vid Österrådaplan.

På lördagen blir det ock-
så tunnbrödsbakning. Den 
som tycker om brödet får 
med sig receptet hem.
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Välkomna till Melleruds Nyheter 
fredag 2/7 mellan kl. 13 - 17

Chans att vinna 
presentkort på Lekia
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Kanalyrefredagen

Tider fredag 1 juli
12.00  Jordbruksutställningen på Södra Kungsgatan öppnar
14.00  Barnaktiviteterna börjar med kortege från Österrådaplan, kortegen  
  har tema ”Cirkus”. Förfriskningar till alla barn vid torgscenen. 
  Kanalyretalangen. Föreställning med Cirkusexpressen. 
  Konferencier: Josefin Dahlqvist.
16.00-19.30 Dalbokon. Kopremiering på torget.
17.00  Vernissage för Konst i Centrum. Start ABF:s lokal på Storgatan.
17.00  Filmvisning ”The Angry Birds”, Centrumsalongen.
20.00-23.30 Date spelar upp till dans på torget. 
20.00-02.00 Mellerudskalaset, Österrådaplan: BC Rider och Refreshments.
23.30-02.00 HitsDotCom spelar på Börsen.

Övrigt: Smyrna har cafétält i hörbet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar.
TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar på torget.
Marknadsknallar på torget.

Filmtajm
På fredagen blir det film-
visning på Kanalyran. Det 
är Centrumsalongen som 
åter visar den populära 
Angry Birds. Till den ak-
tiviteten är det entréavgift.

Dans på torget och musik på Börsen

Date är ett tungt meriterat dansband med stark lokal anknytning.
Killarna i HitsDotCom är vana mellerudsbesökare. På fredagskvällen kör de sina par-
tylåtar på Börsen.

Barntalangen 2016

Indra Lundquist, Agnes Gustavsson och Amanda Svens-
son under fjolårets upplaga av Barntalangen.

För tredje året i rad ger Ka-
nalyran barn i åldern 5-12 
år (födda 2004-2011) en 

chans att uppträda på sce-
nen på Torget i showen 
”Barntalangen 2016”. 

Det är inte en tävling, 
utan en möjlighet att få stå 
på scenen och visa upp sig. 
Det utses givetvis inte nå-
gon segrare, men samtliga 
deltagare får diplom och 
ett litet pris.

Uppträdandet kan bestå 
av i princip vad som helst 
som passar på en scen, som 
sång, dans, mimande, trol-
leri, jonglering, skateboard-
tricks med mera. Man kan 
uppträda ensam eller som 
del av en grupp.

Barntalangen blir en del 
av underhållningen på fre-
dagseftermiddagen 1 juli.

Vid 20-tiden spelar Date 
upp till dans på Köpman-
torget. Senare under kvällen 
underhåller HitsDotCom 
på Börsen, som i år satsar 
stort för att Kanalyrebe-
sökarna ska få ta del av en 
härlig blandning av musik.

Date är ett tungt meri-
terat dansband, som hunnit 
med mycket sedan de bild-
ades under namnet Släk-
tingarna år 1993. De har 
varit med i Melodifestiva-
len tre gånger, de var i final 
i Dansbandskampen 2009 
och i mars i år kom deras 
sjätte fullängdsplatta, ”Kän-
ner du pulsen slå”.

Bandet har stark lokal an-
knytning. Jan Lindberg, bas 
och sång, den ende som varit 

med från starten, är uppväxt 
i Mellerud, och trummisen 
Peter Hecktor är från Brå-
landa. Han spelade tidigare 
med MejDej, som underhöll 
på Kanalyran 2014. Övriga 
medlemmar är Björn Head-
lan, keyboards, och Jesper 
Grahn, gitarr.

HitsDotCom är vana 
mellerudsbesökare. De 
har spelat på olika ställen 
i kommunen regelbundet 
under många år, ibland som 
trio och ibland som duo un-
der namnet Torstensson & 
Bruzell.

På årets Kanalyra spelar de 
på Restaurang Börsen sent 
på fredagskvällen, efter att 
Date har avslutat på Torgs-
cenen. Sedan återkommer 

de på lördagskvällen. Då har 
de med sig sångerskan Jose-
fin Dahlqvist (MejDej).

HitsDotCom består av 
trion Erik Torstensson, Ulf 
Gustavsson och Lars Bru-
zell.

 – Givetvis visar vi 
EM-fotbollen inne hos oss, 
hälsar Niclas ”Slägga” Jo-
hansson.

www.mellerudsnyheter.se
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Kanalyrelördagen

Tider lördag 2 juli
Konferencierer: Agnes och Mia Palm
10.00  Invigning på torgscenen. Vänersborgs stadsmusikkår spelar.
10.30  Dalslands Spelmansorkester spelar från torgscenen.
11.00  Starke Man: Farmers Walk, Kapellgatan.
11.00-12.00 Goldwingklubben visar sina motorcyklar på Storgatan.
11.30  Dalslands Spelmansorkester spelar i P D Lundgrensparken
11.40  Butik Moccafin visar mode på torgscenen. 
12.00  Kortege från brandstationen, avslutas på torget. Prisutdelning.
12.45  Starke Man: Stocklyftning alt. Conans cirkel, Kapellgatan.
13.00  Sjömila med Erica Larsson spelar på torgscenen.
13.45  Afghansk popmusik med Javad, Majid och Josef på torgscenen.
14.00  ABBA-låtar med Kajsa-Stina, Pernilla och Gun-Britt, torgscenen.
14.30  Starke Man: Conans cirkel alt. bilvältning på torget.
15.00  Prisutdelningar på torgscenen.
15.30  Haaks spelar på torgscenen.
18.00-02.00 Mellerudskalaset, Österrådaplan. Da Buzz och Dr Bombay.
19.00  Modevisning på Börsen: Modehuset, Tjejer & Killar, Mode for You.
20.00-02.00 HitsDotCom och Josefin Dahlqvist plus Snowstorm på Börsen.

Övrigt: Bilutställning Veteran Classic Dalsland, P D Lundgrensparken
Smyrna ordnar cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar
TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar på torget
Bakluckeloppis, Storgatan
Jordbruksutställning och tunnbrödsbakning på Södra Kungsgatan
”Busslinje”. Skrinda efter traktor mellan P D Lundgrensparken och torget
Utställning av amerikanska bilar, Storgatan
Bilfirmor i Mellerud visar nya bilar, runt torget
Politikertorg

Vänersborgs stadsmusikkår inviger

Dagen inleds med invigning på Torgscenen kl. 10.00. Vänersborgs Stadsmusikkår spelar då upp.

I år blir det fjärde året 
stadsmusikkåren gästar 
Kanalyran. Kl. 10.00 på 
lördagen spelar de fram-
för stora scenen i sam-
band med invigningen. 
Kl. 12.00 går de i spetsen 
för kortegen från brand-
stationen till Torget.

Musikkåren bildad-
es redan 1928 och har 
sedan dess framträtt re-
gelbundet, mest i Väners-
borg. De framträder varje 
år bland annat vid bland 
annat vid nationaldags-
firandet, fackeltåget på 
nyårsafton och den tra-
ditionella Långfredags-
konserten på Väners-
borgs Teater.

Orkestern spelar både 
traditionell blåsmusik 
och underhållnings-
musik. Blandningen är 
populär både bland pu-
bliken samt musikerna i 
orkestern.

För närvarande består 
musikkåren av 25 musi-
ker i åldrarna 16-80 år. 
Den dirigeras av Ulf Wa-
denbrandt.

Dotorps traktorklubb kör under lördagen traktor med skrinda i centrala Mellerud. 
Nytt för i år är att de kör en fast rutt mellan P D Lundgrensparken, där veteranbilarna 
håller till, och jordbruksaktiviteterna på Södra Kungsgatan. ”Busslinjen” gör ett stopp 
för att släppa av och på passagerare vid Österrådaplan.

Game Workshoptävling
Melleruds bokhandel har 
under veckan före Kanaly-
ran en tävling där man kan 
måla Game Workshop-fi-
gurer.

Man köper en figur för tio 

kronor i bokhandeln, målar 
den på plats och lämnar in 
den senast 29 juni. De må-
lade figurerna numreras och 
sedan får folk rösta på dem. 
Vinnarna presenteras i sam-

band med prisutdelningen 
på scenen kl 15.00 på lör-
dagen. Första pris är ett spel 
värt 750 kronor. Det blir 
också två mindre vinster.
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Stor buffé 
• Fläskfilé med pepparsås & kantarellsås   

• Kycklingfilé med tzatziki

• Örtkryddad laxfilé med limesås           

• Nachofärs, fajitaskyckling

• Tillbehör & salladsbord

I år större 
område!

2 barer!!!

Fri entré

Fredag

Välkommen till en kväll som övergår till sommarnatt!

Välkommen 
att boka bord
0530-101 32

Kanalyran 1 & 2 juli 1100-0200

På Börsens scen:

Lördag
På Börsens scen:

Kl. 19.00 MODEVISNING. SCHLAGER och HITS med HitsDotCom 
och gästartist Josefin Dahlqvist.

Kl. 23.00 SnowStorm

Vi avslutar 
kvällen med: 
HitsDotCom

Kanalyrelördagen
Kortegen startar kl. 12.00
Glöm inte att den stora kortegen på lördag i år startar kl 
12.00. Den startar från brandstationen som vanligt, och 
går samma rutt som förra året, brandstationen – Wil-
helmsgatan – Bergsgatan upp till Pressbyrån – Storgatan 
fram till Torget där det blir prisutdelning. Fem förenings-

ekipage får dela på sammanlagt 6 000 kronor och de bäs-
ta deltagande privata ekipagen får pokaler.

Målet är att utveckla kortegen till ett karnevalståg och 
att göra det till en av de centrala programpunkterna på 
Kanalyran.

Biodlarna i Mellerud hamnade på delad förstaplats för föreningar i fjolårets kortege under lördagen.

Värdar
Det kommeratt ha finnas 
ett halvdussin Kanalyre-
värdar igång på lördagen. 
Dels hjälper de till med 
praktiska göromål, dels 
finns de tillgängliga för 
att informera besökare 
och hjälpa dem att hitta 
rätt. Värdarna kommer 
att kännas igen på sina 
T-shirts, med texten ”Ka-
nalyrevärd”.

Två modevisningar
Nytt för Kanalyran är 
modevisning. I år blir det 
hela två stycken, båda på 
lördagen. Vid 11.40 visar 
Butik Moccafin kläder på 
Torgscenen under cirka 

20 minuter. Kl 19.00 in-
leds kvällen på Börsen med 
en modevisning där Tje-
jer&Killar, Modehuset och 
Mode for You visar upp sig. 

Bakluckeloppis

Givetvis fortsätter traditionen med bakluckeloppis på 
lördagen. Traditionsenligt är det Melleruds IF som står för 
den. I år är den förlagd på Systembolagets parkering.

Prisutdelningar
Som vanligt blir det pris-
utdelningar på scenen på 
lördagen vid tretiden, efter 
dagens sista Starke Man-
gren och innan sista ban-
det, Haaks, går på. Bland 
annat kommer Sportpåse-

priset att delas ut. Det är 
på 1 500 kr och ges till nå-
gon ung idrottstalang eller 
ett lag som har utmärkt 
sig. Årets pristagare är 
Melleruds IF:s handbolls-
flickor F 03/04.

Goldwingklubben

Goldwingklubben visar upp sina fina motorcyklar på Stor-
gatan mellan kl. 11.00 och 12.00.

Gamla och nya bilar

I P D Lundgrensparken blir det bilutställning med Veteran Classic Dalsland och ett 
musiktält där grupper från ABF framträder. Det blir även utställning av amerikanska 
bilar på Storgatan. Runt torget visar bilfirmor från Mellerud upp nya bilmodeller. 
Bilden är från bilutställningen med gamla bilar på Österrådaplan 2015.
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Kanalyrelördagen

Musikunderhållning för alla smaker

Sjömila är en helt ny grupp som uppträder vid 13-tiden.

Javad, Majid och Josef bjuder på afghansk popmusik kl. 
13.45 på torgscenen.

Dalslands Spelmansorkester ger sitt första framträdan-
de för dagen framför torgscenen kl. 10.30. 

Två unga begåvade mellerudstjejer, Kajsa Henriksson och Pernilla Svan, bjuder på 
ABBA-show tillsammans med sin mentor Gun-Britt Gustafsson.

Haaks spelar på Torgscenen vid 15.30-tiden, som avslutning på lördagseftermidda-
gens program. 

Dalslands Spelmansor-
kester är det nya namnet 
på spelgruppen inom Dals-
lands Spelmansförbund. 
Det är en grupp med ett 
20-tal mer eller mindre fas-
ta medlemmar som spelar 
folkmusik från Dalsland 
med omnejd. 

Orkestern leds av Alban 
Faust, riksspelman som 
trakterar både nyckelharpa 
och säckpipa samt skriver 
några av de låtar orkestern 
spelar. För några år sedan 
gjorde man under namnet 
Dalslands Spelmansför-
bund en skiva, ”Drivved”, 
som enbart innehåller Dals-
landsmusik.

Dalslands Spelmansor-
kester kommer att fram-
träda kl 10.30 på lördagen 
framför Torgscenen, och 
sedan samma dag dyka upp 
ett par gånger på andra plat-
ser i centrala Mellerud.

Sjömila är en helt ny 
grupp som uppträder vid 
13-tiden. De släppte sin 
första fullängds-CD i maj. 
Det är melodiös musik med 
bra svensk och tänkvärda 
texter

Gruppen består av: Eri-
ca Larsson, sångerska som 
knappast behöver någon 
närmare presentation. Med 
meriter från Melodifesti-
valen, arbete med många 

stora stjärnor, bland annat 
Miriam Bryant, och turneer 
i USA bakom sig är hon ett 
av de stora namn som kom-
mit från närområdet.

Ulf Michal är från Karl-
stad. Han är skådespelare 
och regissör, med studier på 
Teaterhögskolan bakom sig, 
likaväl som en ”karriär” som 
gatumusikant. 

Gitarristen Magnus Sjö-
qvist har gått på Musik-
högskolan i Göteborg. Han 
har också skrivit en bok om 
att spela elgitarr, spelat med 
bland annat Sven-Bertil 
Taube, Robin Stjernberg 
och Ulf Svenningsson.

ABBA-show. Kajsa Hen-
riksson och Pernilla Svan 
är två unga, sångbegåvade 
Mellerudstjejer. Det senaste 
året har de framträtt ett an-
tal gånger tillsammans med 
sin mentor Gun-Britt Gus-

tafsson på scener runt om i 
Mellerud. 

På Kanalyran kommer de 
att köra sin ABBA-show, 
som gjorde stor succé på 
Kulturnatta. I ryggen har 
de ett band med några av 
kommunens bästa musiker; 
Petter Olsson, gitarr, Robin 
Fransson, bas, Glenn Nord-
ling, trummor, och Tommy 
Christensson, keyboards.

ABBA-showen ser ni på 
torgscenen vid 14-tiden.

Haaks är ett rutinerat 
show- och partyband från 
Hamburgsund. Under de 
senaste 20 åren har de gjort 
mer än 4 000 spelningar i 
olika sammanhang; julkon-
serter, företagsgig, After Ski 
med mera. 

Medlemmar: Johan Haak 
- gitarr och sång, Jonas 
Haak – bas, flöjt och sång, 
Mattias Andersson – klavi-
atur, Roger Christensson – 
trummor.

Haaks spelar på Torgs-
cenen vid 15.30-tiden, som 
avslutning på lördagsefter-
middagens program. 

Följande sponsorer möj-
liggör att de kan komma till 
Kanalyran: XL Bygg Mel-
lerud, Dals Bygg, Norgrens 
Plåt, Krynes entreprenad, 
Dina Försäkringar Väst och 
Lindab Plåt (se separat ar-
tikel).
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Storgatan 24
0530-101 20

Fredag 1/7 21-01
Dansbolaget
Lördag 2/7 21-01
Carl-Martin

 Kanalyreerbjudande
Black & White

+ 1 öl alt. 1 glas vin
Raggarburgare

150 g. m. pommes

199:-

65:-

Köpmantorget 2, Tel. 070-313 44 41

Kanalyrelördag 2/7
Vi finns på stora scenvagnen 11.40-12.00 

och visar läckra sommarkläder
Välkommen & kolla

Vi finns 
även på

Storg. 6, Mld  
Tel. 0530-400 47 

www.modeforyou.se 

I morgon 30/6 
börjar vår

S   MMAR-

REA

Storgatan 15, Mellerud,  tel. 0530-100 62

Toffel
Finns i svart

Badtofflor
Vit & cerise

Flip Flop
Svart

PU toffel
Herr

Toffel
Röd/blå, dam

150:-

160:-130:-

100:-

250:-

Erbjudanden gäller 

lördag 2/7 
så långt lagret räcker.

Kanalyrelördagen

Hits, schlager och rosa lack

Legendariska Snowstorm rockar loss på Börsens scen under lördagskvällen.

HitsDotCom bjuder på sköna hits. 

Sångerskan Josefin Dahlqvist från Brålanda är gästar-
tist ihop med HitsDotCom.

• Beachfotboll • Hoppborgar
• Elbilar • Grill & Café
• Barnshow • och mycket mer
Fredag från kl.15.00. Lördag från kl. 10.00.

Arrangör: Melleruds Kristna Center

Aktivitetsplats Mejeriet
En plats för alla åldrar

Välkommen under Kanalyran!

Storgatan 28 • MELLERUD  • Tel 0530-101 62

Kanalyreöppet: 9.00-15.00
Kaffe & Bakelse 35:-

Extrapris på wienerlängder

Restaurang Börsen har 
byggt ut och bjuder in till 
en helkväll i musikens och 
matens tecken.

HitsDotCom, som spela-
de på Börsen under fredags-
kvällen  återkommer på lör-
dagskvällen då ge ger järnet 
för alla glada Kanalyrebesö-
kare. Då har de även med sig 
skickliga sångerskan Josefin 
Dahlqvist (sångerska i ban-
det MejDej). Lita på att de 
kommer att bjuda på både 
schlager och sköna hits!

– Ska bli riktigt kul att 
dela scen med legendaris-
ka sommarnattsrockarna i 
Snowstorm på årets Kana-
lyra. Dessutom har vi med 
oss fantastiska Josefin Dahl-
qvist som gästartist på lör-
dag klockan 20, skriver trion 
på sin facebooksida.

Innan dess har för övrigt 

de lokala klädbutikerna 
Modehuset, Tjejer & Killar 
samt Mode for You mode-
visning på Börsen.

Senare på kvällen änt-
rar Snowstorm scenen. 
Snowstorm – rockgruppen 
från Göteborg, får förmod-
ligen de flesta att tänka på 
sommar, fest och rosa Ca-
dillacs. Bandet bildades för 
40 år sedan. Fyra år senare, 
1980, kom debut-LP:n och 
det stora genombrott med 
låten ”Sommarnatt”. Det är 
fortfarande en av de mest 
populära svenska sommar-
låtarna.

Idag är Snowstorm ett 
flitigt turnerande band. De 
har gett ut nio skivor och 
sålt mer än 100 000 ex av 
dem

Över 35 års turnerande 
i de nordiska länderna har 

givit gruppen en stor publik 
som vet att en show med 
Snowstorm står för högt 
tempo och originalmusik 
från fem decennium.

Snowstorm består av: 
Torben Ferm – trummor, 

Micael Serenban – basgi-
tarr, Johan Herlogson – gi-
tarr och Mats Bernhardsson 
– sång.
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Kanalyresöndagen

Tider söndag 3 juli –
Håverud och Upperud
Konferencier: Ulrika Claesson
10.00 Starke Man: Power Stairs, på kanalkajen.
11.00 Friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum, Upperud. Gun-   
 Britt Gustafsson och Matilda Lundström medverkar.
11.30 Vernissage för konstglasutställning, Hallingsalen, Dalsland Center.
12.00 Starke Man: Båtdragning alt. bilvältning på kanalkajen.
12.30 Skålleruds Brass spelar utanför Dalsland Center
13.00 Durspelarna Gränsdraget spelar utanför Dalsland Center.
13.30 Teater Mimulus (föreställning och workshop) bakom The Visitor.
14.00 Akveduktsjoggen, start och mål vid Kanalmuseet.
14.30 Korvätartävling, The Visitor.
15.00 Prisutdelningar.
15.10 Flasktävling i forsen.
15.30 Jimsons spelar i Hallingsalen, Dalsland Center.

Övrigt: Utställningar i Dalsland Center
Chokladhjul, TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar
Kanalmuseet öppet, entréavgift, Levande musik på Håveruds Brasserie

Vid friluftsgudstjänsten vid Dalslands konstmuseum 
kl.11.00 medverkar Gun-Britt Gustafsson och hennes 
dotter Matilda Lundström.

Härlig musik på söndagen

Skålleruds Brass spelar vid 12.30-tiden.

Jimsons underhåller i Hallingsalen på Dalsland Center.

Målerås Exclusive
I Dalsland Center pågår 
under sommaren flera ut-
ställningar av olika slag, 
hantverkare, Melleruds 
fotoklubb och Dalslands 
glashyttas jubileumsutställ-
ning. På Kanalyran är det 
vernissage för ytterligare 
en. Den heter Målerås Ex-
clusive och visar konstglas 
av tre av Sveriges förnäm-
sta glaskonstnärer, Mats 
Johansson, Ludvig Löfgren 
och Morgan Persson.

Flasktävling 
och korvätning
I Håverud kommer Skål-
leruds byalag att ordna en 
helt ny aktivitet på sön-
dagen. Köp en plastflas-
ka, lägg en lapp med ditt 
namn och telefonnummer 
i. Sedan kastas alla flas-
korna i kanalen och forsen 

släpps på. Ägaren av den 
flaska som först fiskas upp 
vinner. Fina priser utlovas.

Även i år blir det också 
korvätartävling, den som 
vanns av Kjell-Ove Ström 
förra året. Det är The Vis-
itor som står för tävlingen.

Hundteater med Mimulus
I Håverud på söndagen 
återkommer Teater Mi-
mulus från Värmland. De 
var med 2014 och gjorde 
stor succé. De kommer 
med en föreställning som 
innehåller hundar och 
som främst riktar sig till 
de yngre. Efter föreställ-
ningen bjuds det på en 
workshop där barnen får 
pröva på olika aktivite-
ter. Dessutom bjuder GB 
barnen på glass efteråt. 
Mimulus uppträder på 
gräset bakom The Visitor. 
Det är också Visitor som 
sponsrar deras framträ-
dande.

Teater Mimulus ger en föreställning med hundar som 
riktar sig främst till den yngre publiken.

Akveduktsjoggen
För tredje året i rad anord-
nar Håfreströms IF Ak-
veduktsjoggen i samband 
med Kanalyran i Håverud.

Första start är kl. 14.00 
vid The Visitor i Håverud.

Klasser: Herr- och 
damklass 8 km (födda 
2002 eller tidigare). Start-
avgift: 100 kr.

Pojk- och flickklass 13 
år, 1,5 km (födda 2003-
2005). Startavgift: 50 kr.

Pojk- och flickklass 10 
år, 1,5 km (födda 2006 

eller senare). Startavgift: 
50 kr.

Efteranmälan kan göras 
senast en timme före start 
mot en extra avgift på 30 
kr.

Nummerlappar hämtas 
vid målet vid Kanalmuséet 
i Håverud.

I herr- och damklasser-
na delas priser ut till de tre 
främsta samt utlottning 
bland övriga deltagare. I 
pojk- och flickklasserna 
delas medaljer ut till alla.

Det är tredje året som Håfreströms IF arrangerar Ak-
veduktsjoggen i samband med Kanalyran i Håverud.Mor och dotter 

underhåller

Det kommer att bli musik 
på kajkanten. Vid 12-tiden 
spelar Skålleruds Brass och 
vid 13-tiden Durspelarna 
Gränsdraget. Vid dåligt vä-
der flyttar musiken in i Ka-
landersalen. Jimsons spelar i 
Hallingsalen.

Skålleruds Brass är 
en nybildad sextett. Som 
namnet skvallrar om kom-
mer de från norra delen av 
Melleruds kommun och 
spelar bleckblåsinstrument. 
De gjorde sin debut på 
Dax igen i Föreningshus-
et i Åsensbruk i januari i 
år. Bilden nedan är från ett 
framträdande i Kristi Him-
melsfärdshelgen.

Skålleruds Brass har en 
bred repertoar, med allt från 
Bellman och folkvisor till 
modernare alster.

Durspelarne Grensdraget 
bildades 2008, och består i 
dag av tio aktiva spelmän/
kvinnor. De spelar natur-
ligtvis på durspel, men också 
gitarr, trumma, fiol, bas, ske-
dar och så sjunger de. 

Durspelarna Gränsdra-
get spelar medryckande 
svensk och norsk folkmu-
sik. De spelar på folkdans-
uppvisningar och på privata 
fester, till dans och lekar 

kring midsommarstången., 
vid kyrkliga arrangemang, 
och naturligvis vid olika 
stämmor och festivaler. De 
anordnar varje år fredag till 
söndag vecka 28 en dur-
spelsstämma, Bengtsfors-
träffen.

Jimsons är ett av de klas-
siska banden från Skålle-
rudsområdet. De gjorde sin 
debut på Dax igen i Fören-
ingshuset i Åsensbruk 1964. 
Då bestod bandet av Lars 
Stam och bröderna Ove och 
Seth Benjaminsson. Sedan 
utökades bandet och en av 
dem som var med under 
slutet av 1960- och början 
av 1970-talet var Klas Wer-
nersson.

På Kanalyresöndagen i 
Håverud spelar dessa fyra 
tillsammans med de nyare 
medlemmarna Kjell Sköld, 
gitarr och dragspel, och Mi-
chel Soussan, trummor.
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BRODYR, TRYCK
PROFIL/ARBETSKLÄDER

ALLT PÅ SAMMA STÄLLE!

Albertssons 
Ur & Guld
Köpmantorget, Mellerud

Tel. 0530-100 87

BÖRSEN
— Storgatan 13 • Mellerud —

MODEHUSET

TJEJER
& KILLAR
— Storgatan 16 • Mellerud —

 Leg. Optiker 
Roslind

Vi sponsrar Kanalyran 2016

Vedbyholms
Lantbruk AB

Dalskogs
Turist

Blomgrens 
Fastigheter HB

ElTeknikProjekt

ByggTeknik

Ledning

A
U

KTIONSFIRM
A

N

Leif Landberg & Co

Bildelsshopen

Vi tar hand om bilen

DALSLANDS
VVS AB

Gajan 
Biogas AB

Jessica’s
Delikatesser

KE:S

BIL & DÄCK
KE:S

SVEN-INGVAR ANDERSSON

070-254 03 30  0521- 301 16

Kent Åkeri i 
Berg AB

Köpmannebro 
Allbygg AB

Melleruds
Redovisningsbyrå

Raggens 
Åkeri

Stigens Gård 
i Fräbdefors AB



Fredag 1 juli – Centrala Mellerud
12.00 Jordbruksutställningen på Södra Kungsgatan öppnar
14.00 Barnaktiviteter. Barnkortegen startar från Österrådaplan. Tema ”Cirkus”
 Vid Torgscenen: Förfriskningar till alla barn, Kanalyretalangen,  
 Föreställning med Cirkusexpressen. Konferencier: Josefin Dahlqvist
16.00-19.30 Dalbokon. Kopremiering på Torget
17.00 Vernissage för Konst i Centrum, startar i ABF:s lokal på Storgatan.
17.00 Filmvisning: The Angry Birds Movie, Centrumsalongen.  
 Från 7 år. Entré: 80 kr
20.00-23.30 Date spelar upp till dans på Torgscenen. Fri entré.
20.00-02.00 Mellerudskalaset, Österrådaplan: BC Rider och 
 Refreshments. Entréavgift
23.30-02.00 HitsDotCom spelar på Börsen.

torsdag fredag lördag 2-4 juli 2009En tradition sedan 1968

Söndag 3 juli – Håverud och Upperud
Konferencier: Ulrika Claesson
10.00 Starke Man: Power Stairs, Kanalkajen
11.00 Friluftsgudstjänst vid Dalslands konstmuseum, Upperud.
 Gun-Britt Gustafsson och Matilda Lundström medverkar.
11.30  Vernissage för konstglasutställning, Hallingsalen, Dalsland Center
12.00 Starke Man: Båtdragning alt bilvältning, Kanalkajen
12.30  Skålleruds Brass spelar, utanför Dalsland Center
13.00  Durspelarna Gränsdraget spelar, utanför Dalsland Center
13.30  Teater Mimulus (föreställning och workshop), 
 bakom The Visitor
14.00  Akveduktsjoggen, start och mål vid Kanalmuseet
14.30  Korvätartävling, The Visitor
15.00  Prisutdelningar
15.10  Flasktävling i forsen
15.30  Jimsons spelar, Hallingsalen, Dalsland Center

Lördag 2 juli – Centrala Mellerud
Konferencierer: Agnes och Mia Palm
10.00 Invigning på Torgscenen. Vänersborgs stadsmusikkår spelar.
10.30 Dalslands Spelmansorkester spelar, Torgscenen
11.00 Starke Man: Farmers walk, Kapellgatan
11.00-12.00 Goldwingsklubben visar upp sina motorcyklar, Storgatan.
11.30 Dalslands Spelmansorkester spelar, P D Lundgrensparken
11.40 visar Butik Moccafin mode på Torgscenen.
12.00 Kortegen avgår från brandstationen. Går Wilhelmsgatan, 
 Bergsgatan och Storgatan fram till Torget. Prisutdelning.
12.45 Starke Man: Stocklyftning alt Conans cirkel, Kapellgatan
13.00 Sjömila med Erica Larsson spelar, Torgscenen
13.45 Afghansk popmusik med Javad, Majid och Josef, Torgscenen
14.00 ABBA-låtar med Kajsa-Stina, Pernilla 
 och Gun-Britt, Torgscenen
14.30 Starke Man: Conans cirkel alt 
 Bilvältning, Torget
15.00 Prisutdelningar, Torgscenen
15.30 Haaks spelar, Torgscenen
18.00-02.00 Mellerudskalaset, Österrådaplan.  
 Da Buzz och Dr Bombay. Entréavgift
19.00 Modevisning, Restaurang Börsen
20.00-02.00 HitsDotCom & Josefin Dahlqvist + 
 Snowstorm spelar på Börsen

I övrigt under fredag
* Smyrna ordnar cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
* Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar.
* TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar på Torget.
* Marknadsknallar på Torget.

I övrigt under lördag
* Bilutställning Veteran Classic Dalsland, P D Lundgrensparken
* Smyrna ordnar cafétält i hörnet Kapellgatan/Södra Kungsgatan.
* Mejeriet anordnar aktiviteter för barn i alla åldrar
* TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar på Torget
* Bakluckeloppis, Storgatan 
* Jordbruksutställning och tunnbrödsbakning på Södra Kungsgatan
* "Busslinje" Skrinda efter traktor mellan P D Lundgrensparken och Torget
* Utställning av amerikanska bilar, Storgatan
* Bilfirmor i Mellerud visar nya bilar, runt Torget
* Politikertorg

I övrigt under söndag
* Utställningar i Dalsland Center
* Chokladhjul
* TM Foto och Angelicas Hundcenter fotograferar hundar.
* Kanalmuseet öppet. Entréavgift
* Levande musik på Håveruds Brasserie
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