Bulletin Nr 43

I juletid, Anno 2002

Denna nya och undersköna musik tar oss
med till några av livets1 sällsamma stunder!!!

Ralph skapar en
musik som är fri i tid
och rum, som för oss
både till trollskogen
och kosmos
oändlighet. Upplev
huldrans och
strömkarlens värld
och res i fantasins
stjärnbeströdda
rymder.
Ralphs musik ger oss
en glädjefull existentiell insikt, där lek
och allvar, skratt och
visdom förenas i ett
kärleksfullt ljus.
Vad Du får är mer än
musik - det är ett
sätt att leva och
känna glädje, att
känna att livet är
oändligt!

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett
medvetande!
Själen har fått en kropp
och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom
har i Dig blivit manifesterat!
I Dig möts det lilla och det stora,
det ljusa och det mörka!
I Dig möts tid och rum,
ande och materia!!
Genom Dig
får evigheten en mening!!!
På Dig, käre livsvandrare,
väntar oändligheten 
med oändligt tålamod!!!
Ur boken LUSTBARHETER av Ralph Lundsten

Andromeda Fan Society (AFS) är ett okonventionellt sällskap för dem som roas av och älskar den musik som
kompositören, konstnären och visionären Ralph Lundsten framställer i sin bild- och elektronmusikstudio Andromeda, belägen i hans rosa sagoslott i Saltsjö-Boo. Sällskapet bildades i februari 1982 och har bl a som syfte att
ge människor med en i grunden positiv livssyn tillfälle att bättre lära känna musiken, tankarna bakom den - och
varandra! Genom vår AFS-bulletin får ni reda på vad som händer kring och med Ralphs musik, vad som är på gång
i Andromedanska sfärer och möjlighet att själva delta med artiklar, dikter och roliga idéer!
Naturligtvis vill vi också ge Ralph Lundsten och hans musik och livsverk uppmärksamhet, uppmuntran och uppskattning - en ringa gengåva för den kärlek och glädje, den känsla av närhet till jord och rymd, dåtid, framtid och Nu
som hans musik och texter förmedlar.
Andromeda Fan Society har ingen medlemsavgift! Istället går alla intäkter från försäljningen till porto, tryckning av
AFS-bulletinen och underhåll av vår webbplats. Beställ därför CD och kassetter och sänd våra vykort till dina
vänner. Fina presenter att sprida till vänkretsen och affärsbekanta. En present att minnas!
Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger Thor och Ingrid Ringström. Föreningen fyllde
nyligen 20 år och detta är nummer 43 av AFS-Bulletinen  fantastiskt!!! Vi är dessutom med våra 1900 medlemmar en
av Sveriges största privata kulturföreningar! Detta märkliga faktum har dock inte givit oss något stöd i kulturSverige,
men väl från det gemytliga Danmark!
Detta nummer av Bulletinen trycks och sponsras av våra danska medlemmar Mary-Ann & Sven-Erik Olsen - ett stort Andromedanskt Tack till dessa hedersprickar och Ett Hjärtligt tack till alla de medlemmar som under året skänkt gåvor till AFS!!!
Fotografer i detta nummer: Hans Mehlin, Eva Gustafsson, Jörgen Städje, Leif Johansson m.fl. Grafik: Diana apokaité

AFS hemsida: www.andromeda.se/afs Ralphs e-post: ralph.lundsten@andromeda.se
Insändare, adressändringar, artiklar och anmälan till AFS-möten kan skickas till Joakim Walldén,
Adress: Apollovägen 30, 132 44 Saltsjö-Boo, e-post: jowa7066@student.su.se
Ett kosmiskt tack till datageniet Jörgen Städje som möjliggjort denna tidning!!!
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EN SJÄLENS VAGABOND
Ny CD med helt nykomponerad musik!!!
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Insändare...
Redaktionen ber att få tacka för telefonsamtal, brev och mail, med positiva hälsningar, dikter, och bilder!!!

Människan - en elektrisk anatomi

AFS-träffen Anno 2002

Hej Ralph!

Visst är det härligt att leva,
att finnas till och ha ett medvetande!...
(citat ur boken Lustbarheter)

I går lyssnade jag på din musik igen, som så ofta.
Jag letade upp en del gamla nummer av
elektronikvärlden och musikermagasinet och fascineras av din mycket personliga studio och dina
kompositioner. Jag har speciellt en favorit ibland
dina instrument, rätt gissat: ANDROMATIC.

Det var just så, som RALPH LUNDSTEN ville att vi, drygt
300 besökare, skulle känna oss, när han välkomnade oss
till sitt rosa paradis på jorden.
Där, över de härligaste ängderna, med Skurusundets vatten i bakgrunden, uruppfördes hans senaste och mest underbara musik!

Man kan bara inte låta bli att fascineras av hur
den beter sig och låter! Den är ju väldigt livfull
och pratar fram sina ljud, man får verkligen
känslan av att något organiskt har tagit form inne
i apparaten. Hur kan den bete sig så?

Solen strålade i kapp med besökarna, för den 17:e augusti
var en mycket varm sensommarlördag, då årets upplaga
av AFS-träffen, gick av stapeln. Ralph verkar ha ett mycket
gott förhållande till vädergudarna, som håller sina beskyddande händer över träffarna och hittills försett dem alla
med vackert väder allt sedan 1982! Besökarna blir fler och
fler och vi mötte både gamla, kära AFS-medlemmar och
många trevliga nya, som härmed hälsas välkomna!

Musikskapande är att ha en passion med sig själv
och ett hjälpmedel brukar vara ett musikinstrument. Din ANDROMATIC är ett sensuellt instrument. Med den hade jag blivit som ett barn på
nytt!

Årets föreställning var en dansfantasi i fem delar: DÄR
LYCKAN BOR med Ralphs fantastiska nya musik från
CD:n EN SJÄLENS VAGABOND och med fabulös dans
av Musikalteaterns medlemmar : Charlotte Assarsson &
Armand Gutheim, Sabina & Sebastian Gutheim och
Tommy Widerberg. En mycket fantasifull och uppskattad
föreställning - tack för den!!!

Jag är väldigt tacksam för din musik, och
ANDROMATIC.
Önskar dig en trevlig sensommar, med mycket
inspiration och skaparkraft!

Lotteriförsäljningen sköttes galant av damerna: Inga Blom
och Eva Sundström. AFS tackar hjärtligt: Elisabeth
Weissenrieder, Inga och Alf Blom och Ralph Lundsten för
konstgåvor till lotteriet. Ragna Wikner och Inga hade fullt
upp att servera förtäring till alla törstiga besökare. Värmen
var högst påtaglig, men ingen fick värmeslag, utom möjligen vår generöse och ivrige värd, Ralph, som hela tiden
cirkulerade runt och såg till att alla kände sig välkomna
och hade det bra. Rolf Nilson dokumenterade det hela
med sin kameror - tips till de som via en videokopia vill
återuppleva denna dag.

Med vänlig hälsning: Fredrik Norrgren

Andromedas Galax

Får Fysicus nåt svar på Supersträngen,
så att vi gåtans lösning månde finna
och inte alla bara helt försvinna
till skön modern fysik uti terrängen?

Ett stort fång rosor till denna fantastiske och enastående
tonsättare och person, för hans öppenhet och generositet
mot oss besökare, genom att öppna sitt hem och sin historiskt unika och exklusiva musikstudio. Vi niger och bugar
och tackar för att vi har fått besöka detta makalösa, rosa
sagoslott, beläget vid det vackert glittrande Skurusundet.

Den teorin har blötts i tretti år
och fått de tappra mången gång att tvivla
till tonen från en sliten viola
med risk att bli en skock av dumma får.

Ralph, Du är en pärla, nej mittåt, inte ens en sammetspåse
fylld av pärlor, utan en juvelens krona, en diamant av högsta karat ! Din musik är mästerlig och kommer att finnas
med in i nästa tidevarv!

Oväntad hjälp nu bjuds från vävstolsskola,
där vävts en luddig tub av ullegarn,
som gläder såväl små som stora barn.

Ett varmt och stort tack till Er alla, gamla och nya medlemmar i AFS, för Ert ekonomiska stöd, så att vår kulturella intresseförening kan finnas kvar och leva lidare. Genom Er har Andromeda Fan Society blivit en av Sveriges
största privata kulturföreningar!!! Solveig (medlem 1023)

En annans tro står dock till Lindmans skola
på Pensionat Andromedas Galax,
där Kosmos lovar att det nu är dax.
Lennart Egnell
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NYUTGÅVA

Dubbel-CD - MUSIC FOR RELAXATION AND MEDITATION

Nyutgåva med båda avslappnings- och meditationsutgåvorna i samma förpackning.
Den ena CDn med melodisk musik, den andra med musikaliska tillstånd utan melodier.

5

Hört och sett
✦ Hör och häpna, P2:s Studio onsdag ägnade
8:e maj en hel timme åt Lundstens 60talsmusik

VAGABOND fick sin urpremiär och
presenterades för besökare och press.
✦ Nationalälvdagen vid Kukkulaforsen i Torne
älv, var i år den 17 augusti och den firades med
utomhusframförande av Sommarlängtan, samtidigt som fackeltända båtar paraderade på den
forsande älven!

✦ Kvinnans plats i mannens värld på Skansen,
från juni - augusti, en utställning av Eva
Sundström med ny Lundstenmusik.
✦ Baletten TROLLTAGEN (se bilder nedan)
framfördes 5 - 7 juli i Storforsen - för 16:e året!!!
Det blir på dessa 75 föreställningar mer än
200.000 besökare!!!

✦ Årets AFS-dag (se sid 8-9) blev också den 17
augusti, med sedvanligt vackert väder och drygt
300 besökare. Årets dansare Charlotte Assarsson
& Armand Gutheim, Sabina & Sebastian
Gutheim och Tommy Widerberg framförde en
specialkomponerad balett till helt ny
Lundstenmusik.

✦ Hemvändar- och Ralph Lundstendagen i
Ersnäs (se bild nedan), var detta år den 6 juli.
Både inom- och utomhus spelades
Lundstenmusik och hans nya CD, EN SJÄLENS
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Kommer...
✦ I Storkyrkan lördagen den 14:e december
(kl 13.00) framför organisten Håkan Martinsson
på traditionsenligt sätt EN MIDVINTERSAGA. Vi
hoppas att denna stämningsfulla jultradition
kommer Er alla att ta en paus i juljäktet och få
uppleva vinterns och helgens inre ljus och frid;
något som ofta glöms bort i en alltför stressad
värld - varmt välkomna till Storkyrkan!

har uppfräschats och utökats och utges tillsammans med MINDSCAPE.
Dessa två dubbel-CD kommer för medlemmarna
endast att kosta 170:-.
✦ Dessutom, har Ralph fått en förfrågan om att
komponera musiken till Glasblåsarens barn på
Vasan i mars 2003. Formen skulle bli någonstans
mittemellan musikal och barnopera (dock närmare barnopera eftersom Ralph som bekant inte
älskar musikal). I musikalgenren finner han en
insmickrande sångteknik, som ibland får håret att
generat resa sig på det Lundstenska huvudet

✦ Under senhösten kommer 2 nya dubbel-CD
att utges: DREAMLIGHT (CD1: Kärleksdrömmerier och CD2: Naturdrömmerier).
MUSIC FOR RELAXATION AND MEDITATION
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Årets lyckade AFS-dag den 17:e augusti, anno 2002, med 300 besökare och fabulösa dansare (se nedan). Förutom till dansarna också ett hjärtligt tack till de som bidragit till denna
härliga dag: Solveig för planering och skivförsäljning, Inga och Eva som skötte lotteriförsäljning, Ragna och Inga för dagens kaffe- och tårtkalas m.fl. Rolf Nilson videofilmade
och Robban, LW-Ljudteknik ordnade ett excellent ljud! Tack också för skänkta lotterivinster
från Solveig Almvret, Elisabeth Weissenrieder, Inga & Alf Blom m.fl.

Musikalteatern & Andromeda Fan Society
Presenterar

DÄR LYCKAN BOR
En dansfantasi i fem delar

av och med:
Charlotte Assarsson & Armand Gutheim
Sabina & Sebastian Gutheim
Tommy Widerberg
Musik: Ralph Lundsten:
1. AV SOMMAR FÖDD
2. DÄR LYCKAN BOR
3. VALLSOMMAR
4. EN SVUNNEN SAGA
5. A SONG WITHIN
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Läst i tidningar...
VIMMERBY TIDNING & KINDA-POSTEN 2002-03-09
Rubrik: Hela skolan skall dansa
Om skolföreställning med bl a Lundstenmusik.

NORRBOTTENS-KURIREN 2002-07-06
Rubrik: Vittrorna är på vandring
Stort färgreportage om baletten Trolltagen.

MITT I NACKA & MITT I VÄRMDÖ 2002-04-09
Rubrik: Med fötterna på jorden
Färgreportage om Ralph.

NORRBOTTENS-KURIREN 2002-07-08
Rubrik: Andromeda tur och retur
Färgreportage om och med Ralph Lundsten.

LÖN & JOBB 2002-04-12
Rubrik: Så skaffar Ni Er en oas på jobbet
Om avkopplingsrum med Lundstenmusik.

KOLDALSBLADET 2002-09 Nr 80
Rubrik: Boo-filmen. Artikel om Boo-film med medverkan och musik av Ralph Lundsten.

DAGENS NYHETER 2002-04-26
Rubrik: Pluxus om
Popgruppen <Pluxus uttalar sig om andra kompositörer bl a Ralph Lundsten.

KOMMUNALAKTUELLT 2002-08-22
Rubrik: Ulf tror på landsbygden
Reportage om Ralph Lundstengården.

ÅRET RUNT 2002-Nr 23
Rubrik: Musik som eld och vatten
En till Lundsten tillägnad dikt av Solveig Almvret.

FOLKET 2002-08-12
Rubrik: Lysande TV-underhållning.
Stig Aggestad tackar Ulvenstam för att han bl a spelat
Lundstenmusik.

PITEÅ-TIDNINGEN 2002-06-27
Rubrik: Trollbindande föreställning i naturskön miljö
Om baletten Trolltagen.

MÅ BRA 2002-09-20
Rubrik: Varva ner med ljuv musik
Elisabeth Solin rekommenderar Ralph Lundstenmusik.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2002-07-04
Rubrik: Ralph Lundstendagen
Världspremiär på R/L:s nya skiva En själens vagabond.

NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR +
HELSINGBORGS DAGBLAD 2002-09-30
Rubrik: Känt folk som fyller år den här veckan
Innehåller artikel i samband med Ralphs födelsedag.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2002-07-05
Rubrik: Trollen och vittrorna tillbaka vid Storforsen
Stort färgreportage om Trolltagen.

SMÅLÄNNINGEN 2002-10-04
Rubrik: söndag. Om Ralph Lundstens födelsedag.

Mitt i Nacka
2002-04-09
Året Runt nummer 23
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Invald i London Diplomatic Academy 2000

Utnämnd till Luleå-ambassadör 1999

Elektronmusikens Oscar 1997

Fantasin är en del av vår
verklighet - Musikmuseets Ralph
Lundsten-utställning 1991-92

Livskärlek - Musikmuseets Ralph
Lundsten-utställning 2000

Café Häärs i Ralph
Lundstengården
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Alla dessa bilder och många fler,
finns tillgängliga för pressen att
ladda ned från
www.andromeda.se/pressbilder

Nu är det jul igen och annars stela och tröga

Höjdpunkten blir när en grötmyndig, överviktig

medborgare börjar att bära in skog i vardagsrummet och på densamma, frenetiskt och utan
större urskiljning, upphänga de mest kolorerade
dekorationer av allehanda slag och material.

säsongarbetare dyker upp och bankar på dörren.
Mannen ser ut som en armhåla i ansiktet och
klädedräkten kan få vilken kläddesigner som
helst att begå harakiri Med sig har han en tom
säck, där vi nådigast får nedlägga våra inköpta
presenter och sedan delar han ut dessa som sina
egna gåvor - k a n d e t b l i b ä t t r e ?

I hisnande oproportioner intages föda, bortges
presentförpackade onyttigheter, fördelas blöta
ömhetsbetygelser till både nära och mindre kära.

Här en julromantisk hälsning från vår medlem 1744 Diana apokaité i Litauen!!!

Frostiga Hälsningar från Andromedansk Tomte!!!
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