Provning 128 Whisky och gitarrer
Clas Yngström
Föreningens 128:e provning
Om man säger Clas Yngström så är det första man tänker på Sky High. Detta är det legendariska
band som gav sig ut på en 10-år lång turné. Det är bandet som spelade inför 300.000 ryssar på
Glasnost Rock och det är det band som har varit förband åt både Chuck Berry och Sting. Clas
Yngström fick sin första gitarr 1962, det var en ljusblå Hagström Kent. Och med influenser såsom
Jimi Hendrix och Albert King lades grunden till Clas strängbänderi. Idag är han en av världens
bästa Jimi Hendrix tolkare och en gigant inom Blues och Rock, detta blev bevisat då han valdes in
i Blues Hall of Fame!
Vi kommer under kvällen att få följa med Clas på en resa genom 70, 80, 90 och -00 tal, fylld med
musik, gitarrer och whisky. Det kommer säkerligen bli en och annan skröna från turnélivet också.
På denna provning står Clas Yngström och hans gitarrer i fokus och whiskyn är en trevlig
följeslagare.
Ang den whisky som vi ska prova så är malterna från den passande buteljeraren The Creative
Whisky. Och ska vi snacka Blues så ska vi dricka Bourbon, och den blandning som syr ihop temat
för kvällen, Whisky och gitarrer.
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats.
Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen begränsas
till 105st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av: Clas Yngström
Whisky vi ska prova är:

Glas

Glencadam Sherry Cask
Tamdhu 1984
Deanston Pedro Ximenez Cask 1998
Tobermory Exclusive Range 1994
Michter's US*1 Bourbon
Pappy van Winkle

34yo
26yo
13yo
17yo
20yo

Egen
rank

Provn.
rank

50,2%
48,4 %
55,4 %
45,8 %
45,7 %
45,2 %

Tid & plats: Onsdagen den 30/1 kl.18.00 Domnarvsgården, Borlänge
OBS! Maten serveras från kl 16.30

Före provningen serveras: Baconburgare med BBQ-sås, ugnskonfiterad potatis, bröd,
sallad och saltgurka inkl kaffe. En liten nyordning beträffande maten. Ingen fast startid, utan du
kan dyka upp när det passar dig bara du hinner äta klart till 18.00.

Pris medlem:
Pris icke medlem:

Provning 200:Provning 275:-

Pris matgäst:

Provning och mat 345:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 420:- (exkl dryck till maten)

145:-

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2013-01-21.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.
Vårens återstående program, boka in dessa
2013-02-16 Provning 129 - Årsmöte med SMAD och SWF buteljeringar
2013-03-15 Provning 130 - Box Provning med Roger Melander
2013-04-06 Provning 131 - Springbank med Frank McHardy
2013-04-20 Provning 132 - Fruktdestillat
2013-05-04 Provning 133 - Japansk Superspecial med Micke Nilsson
Välkomna önskar styrelsen!

