
  

 

Valand, Göteborg 16 jan. 15.00 

Gladys del Pilar Eddie Oliva  

SÅ HÄR KAN VI HJÄLPA BARN  

TILL EN BÄTTRE VÄRLD 

Gåvor ges via: 

Pg: 90 14 01-0 
Bg: 901-4010  
Swish: 123 9014010 
Märk din betalning: Valand Göteborg  

SPONSORPAKET-Bästa investeringen!  

För 5000 kr eller mer kan Ni vara med och sponsra en 
skola & dessutom få: 

 Två biljetter till konserten (värde 600 kr)   

 Reklam i programblad & på storbildsskärm före  
 konserten. 

Kontakt & frågor: 

Kjell Dennersten 
Tel. 0704-224922 
Email: kjelldennersten@gmail.com 

 

Vi bygger Valandskolan i Colombia  

i samarbete med Valand & Ankarstiftelsen  

Jan Johansen 

Ankarstiftelsen 

skickar faktura. 

Magnus Johansson 

Michelle and the Diamonds  



  

 

 

  Magnus Johansson 

Trumpetaren som medverkar i  
massor av TV program. Kanske  
den bäste vi har i Sverige.  
Till och med Colombias president       
känner till honom efter ett besök i   
Magnus trumpet skola. Fiskar även  
makrill med stor framgång.  

Gladys del Pilar 

 

Barnhemsbarn från Ecuador som kom 
till Örebro med sin tvilling-syster. 
Snart var båda kända sångare med 
massor av låtar på repertoaren.   

Med gruppen Afrodite  vann Gladys 
Melodifestivalen 2002. Det albumet 
ligger på 13:e plats över alla tiders 
mest sålda. En värsting till syster är en av de senaste suc-
céerna. 
 

 

Eddie Oliva  

Italienaren som sjungit sig in i svenska 
folkets hjärtan. När han föddes var han 
så liten så att man först trodde att han 
var ett barnbarn. Ryktet säger att han är 
kungens favoritunderhållare.  



  

 

 

 
 

 

 

 

Jan Johansen 

 

Jan har ett stort hjärta och är väldigt  
engagerad för oss på Ankarstiftelsen se-
dan många år tillbaka. Han ställer upp 
direkt när det behövs och spelar då den 
fantastiska låten ”Se på mig”.  
Den vann han för övrigt melodifestivalen 
med 1995 och den låg sedan etta på svensktoppen i hela 
17 veckor.  

 

 

Michelle and the Diamonds  

Michelle & The Diamonds 
är ett Göteborgsband med 
bred musiksmak. De spe-
lar egenskrivna låtar och 
även covers där jazz, soul, 
gospel, rock och blues från 
40-70 talet i egen tappning 
är deras fokus.  

Uppdrag: 

Ankarstiftelsen genomför långsiktiga och hållbara insatser med 

rättighetsperspektiv för behövande människor i Colombia,  

närliggande länder och i Sverige. Ankarstiftelsen arbetar med  

insatser som syftar till att stärka egenmakten för barn, ungdomar 

och kvinnor samt andra utsatta grupper. 

Ankarstiftelsen vill även arbeta med rehabilitering av  
kriminella i den svenska fångvården. 

Vision 

Ankarstiftelsen strävar efter att: 

• Barn i Colombia ska få grundläggande utbildning. 

• Barn och ungdomar ska hållas borta från kriminalitet, droger 

och prostitution. 

• Barn och ungdomars rättigheter främjas. 

• Kvinnor ska ges förutsättningar till försörjning och  

 egenmakt. 

• Frihetsberövade ska kunna återvända till samhället och till ett 

”bra liv” genom effektiv rehabilitering. 

• Förbättra folkhälsan genom att arbeta med  

 dricksvattenrening. 

• Rädda biologisk mångfald genom stöd till samarbetspartners. 

• Ge stöd till landets fredsprocess genom arbete med  

 försoning. 

• Vi vill i Sverige arbeta för att stävja kriminalitet genom att 

ge frihetsberövade hopp och tro om ett sunt liv. 

 

Börje Erdtman, Grundare av Ankarstiftelsen. 

Eldsjälen från Småland som 1997 startade 
Ankarstiftelsen efter att sett det stora be-
hovet under ett antal resor som han gjort 
för att hjälpa, bygga hem för gatubarn i 
Colombia. Börje har jobbat helt ideellt un-
der 25 år som ordförande, inspiratör, före-
läsare, m.m. Tack vare sitt osjälviska ar-
bete har tusentals barn, ungdomar och även vuxna fått ett 
bättre liv och hopp om framtiden. Numera är Börje An-
karstiftelsens Senior Advisor. Han fortsätter med ett stort 
hjärta att inspirera så många som möjligt till att hjälpa 
andra. 



  

 

 

 

  

   
 

Restaurang Valand AB  

Valand är en av Göteborgs mest anrika lokaler för fest 
och underhållning med sina 7 våningar med olika inrikt-
ningar som tex. restaurang och pub tillsammans med 
konserter, shower & underhållning. 

Där paradgatan Avenyn korsar allén Vasagatan reser sig 
det palatsliknande huset i italiensk nyrenässansstil och 
du hittar oss på Vasagatan nummer 41.   

Valandhuset invigdes 1886 och var under många år en 
berömd målarskola-Valands målarskola där  många 
kända konstnärer arbetade. De mest kända är Carl Lars-
son och Bruno Liljefors . Sedan 1920-talet ägs huset av 
ordenssällskapet Göta Par Bricole. 

Namnet Valand kommer från den nordiska guden och 
konstsmeden Völund som en gång stod staty på taket. 

 

 

 

 Här är du som sponsor med och hjälper barn i Colom-

bia att få en skola. Vi bygger tillsammans en skola med 

2 salar ihop med Ankarstiftelsen.  

Vill du förutom de biljetter som följer med sponsorpa-

ketet köpa fler kan du köpa lösa biljetter för 300 kr /

styck. 

Tillsammans gör vi skillnad! 

 

I anslutning till konserten finns en Cafeteria/Bar där det 
finns möjlighet att köpa en kopp kaffe vin eller öl. Där 
finns också enklare tilltugg, kakor, bullar samt  
smörgåsar.   
 

En av Valands restauranger Lilla London, är öppen 
denna söndag och det finns också en möjlighet att äta där 
om så önskas. 

Lokalen rymmer 300 sittplatser. Vi tar in 100 personer så 
det kommer finnas gott om utrymme. I sällskap om max 
8 personer får sitta tillsammans.  

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Samarbetspartner samt sponsor: Information: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lund

