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Hundar klara till musikal
Vårdhunden Charlie och lydnadshunden Vill fick rollerna
ÖSTERBYMO Kultur-
verkstan sätter upp en 
ny musikal till hösten 
där hunden Sandy har 
en av rollerna. Regis-
sören Ashkan Gods har 
efter digert sökande 
fått napp.
Askan Gods har i sitt le-
tande gått med i 36 olika 
hundgrupper på Facebook, 
där han efterlyst en hund 
som helst skulle vara sand-
färgad, orädd, kunna sitta, 
ligga, rulla och liknande på 
kommando.

Hunden måste också 
kunna agera på scenen 
med fullt strålkastarljus 
utan att bli lockad av att 
hälsa på de 300 i publiken.

Fick napp
Till slut fick han napp med 
hunden Charlie som bor i 
Halmstad samt en Duck 
Tolling Retriever vid namn 
Vill från Jönköping.

Vill är en apporterande 
fågelhund vars ras är känd 
för sin extra lekfullhet, en-
ligt matte Jessica Mann.

– Han älskar allt! Ösregn, 
stekande sol, bollar – allt 
är fantastiskt för honom. 
Han har en extremt posi-
tiv attityd, berättar hon.

Egen hundskola
Jessica Mann och Vill bor 
i Bottnaryd där Jessica ar-
betar heltid med hundar. 
Hon driver en hundskola 
och tävlar i lydnad.
Om Vill är så glad och  
positiv, tror du han kan 
låta bli att hälsa på pu-
bliken när han är på sce-
nen?

– Absolut! När han job-
bar är han otroligt fokuse-
rad. När vi tävlar i lydnad 
skulle han aldrig lämna 
mig eller komma på tan-
ken att göra något annat 
än det han ska, säger hon 
bestämt och fortsätter 
med ett skratt:

– På en brukshundklubb 
vet han precis, men han 

har aldrig varit på en scen 
förut.

Jessica Mann är inte 
orolig det minsta. Utma-
ningen ligger hos henne, 
att få Vill att agera på kom-
mando av huvudrollsinne-
havaren Annie.

Vård- och läshund
Labradoodlen Charlie är 
både certifierad vårdhund 
och läshund. Han är drygt 
två år gammal och ingår 
i ett vårdhundsteam med 
sin matte Anette Lindberg 
från mitten av februari.

Som läshund jobbar 
Charlie på bibliotek där 

han uppmuntrar barn till 
läsning och lockar de att 
göra saker som de behö-
ver träna på. Under dagtid 
handlar det oftast om barn 
med speciella behov. 

Hund på recept
Som vårdhund kan det 
vara både gamla och unga 
som behöver Charlie. I 
Halmstad kan man snart 
få hund på recept. 

Charlie har fått en lilla-
syster som heter Saga. Hon 
ska också bli vårdhund är 
det tänkt, men hon är än-
nu bara fyra månader. För 
den som vill läsa mer om 

Charlie går det bra att söka 
på internet efter Vårdhun-
den Charlie som har en 
blogg.

– Jag kan inte ha ett 
bättre jobb och musikalen 
blir en bonus, säger matte 
Anette Lindberg.

Regissören Ashkan Gods 
känner sig väldigt nöjd.

– Jag tror jag har fått full 
pott! 

Vård- och läshunden Charlie från Halmstad. Läs mer om honom på nätet på hans blogg Vårdhundencharlie.com Foto: Privat 

”Tollaren” Vill från Jönköping som älskar allt! 
 Foto: Jessica Mann

Babben Larsson och stand up gästar Ydre
ÖSTERBYMO I morgon 
är det laddat för skratt 
på Kulturverkstan. 

Då uppträder Bab-
ben Larsson för första 
gången i Österbymo 
med sin föreställning 
Expedition Babben.
Under 27 år har Babben 
Larsson frilansat och 
många är orterna som hon 
har lagt bakom sig. 

Expedition Babben kom-
mer att pågå tills hon har 
besökt fyra för henne 
nya spelställen i samtliga 
landskap i Sverige. 

Under den förra turnén 
drog hon fulla hus på te-
atrar och konserthus men 
riktar nu in sig på nya 
spelställen som lokala Fol-
kets hus och bygdegårdar. 

Sju landskap
Under våren 2016 kommer 
hon att avverka sju land-
skap med start på Fårö 
på Gotland, följt av Öster-
götland, Hälsingland och 
Uppland med flera.

Babben har använt sig 
av sociala medier för att 
få tips om lokaler denna 
gång runt om i Östergöt-
land. 

Efter att ha bett om tips 
på Facebook fick hon efter 
bara två dagar 220 entusi-
astiska svar. 

Start i Österbymo
Nu är det dags att möta 
den publiken med start i 
Österbymo. 

Skänninge, Mantorp och 
Ödeshög får också möjlig-
het att ta del av hennes un-
derfundigheter innan hon 
drar vidare.

Anna-Karin Gustafsson
0381-638539

anna-karin.gustafsson@smt.se
Expedition Babben kommer till Ydre 3 februari. 
 Foto: Håkan Larsson

Bråk på  
asylboende
HESTRA Under lördags-
morgonen började två 
unga män bråka på ett bo-
ende för asylsökande. De 
ska båda ha slagits med 
knytnävsslag i ansiktet på 
varandra. Inga allvarliga-
re skador ska ha uppkom-
mit. Det är oklart vad som 
startade bråket.

Lokala nyheter 
på ditt sätt

Var du vill.
Hur som helst.
När som helst.

Text: Anna-Karin 
Gustafsson

0381–63 85 00
centralred@smt.se


