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Onsdag clen 13 november
Dergåtdsteatern, Lerum



Det är justnu som dom blommar tilL
Och dom brinner somaartnast när
f"rcstnattenkorn.
Du får kalla det höst om du aiIL"

The owl and the pussy-cat John Rutter
Text E Lear

Irnprovisation

Sanah Sananinah

Domardansen

lrnprovisation

Oktobervisa

"Så jagfårtänka orn.
- Träd sorn blornmor i fång.

Dansbanan

"Drilla på flöjten oclt
basapå bastuban!!!"

Dans till skatfötter

Trad Afrika
Arr B Flallberg

Trad Sverige
Arr B Hallberg

Alf Flanrbe
Arr. J I Blixt

BirgerSjöberg
Arr Robert Sund

RobertSund
Text FI Flenschen

DukeEllington
Arr. B I-Iallberg

"Söm, sim, söm, krixe, skaatt,
skaatt, krax, aldri.g blir jag riktigt stor! ! ! "

Irnprovisation

It don't rnean a thing

Vi lever i ett bra land.

Ett land av rnjölk ocb bonung.

Ett riktigt stora A-land.

Ett sagoland, med konung.

f defia kkpp- ocb klangland

blir världen utanför oss

ett Tv-nytts attraPPland

som inte alk beröt öss...

,..1detta soo- ocb blandland'

törs ingen se På nöden.

Ett full-p å- Ö resnnd.land

på ständig flykt från döden...

...Vad gör ett id.ealknd

som ständigt känner Pressen

från iäynmerland ocb kaalland?

Går man diir, ytterst lessen,

ga lo s ch t u n gt fram åt s kri dan d e

med pukan stämd i moll?

Taärtom, du sargset kaidande-
tl

Se här din s't:åra roII:

att inse aärldens lidande

med glädien i b,ehåll.

Tage Danielsson

Improvisation

Every tirne I feel the sPirit

FIär ska rri se
en livad figur

"Tjo!"

Trad IJSA
Arr B Hallberg

Trad Sverige
Arr Ffåkan Sund

Till Glädjens Värn Ec Ära B Hallberg
Text Tage

Danielsson

Bild: Per Åhlin
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Pigg Bengt Hallberg med lekfull kör
siskt, då Bengt Hallberg spela-
de sina "Improvisationer".
Dessa övergick också till några
av körens stycke. Vi fick
smakprov på mycket proffsigt
gjorda illustrationer till varje
sång av körcn.

Publiken sattes också i lite
tankearbete, att gissa vad en
improvisation övergick i ör
stycke. R"rätt svar var Friilings-
rauschen av Sinding.

Programmet avslutades med
det musikverk som var kväl-
lens rubrik ftir konserten. "Till
Glädjens Värn och Ära'. En
musikstycke i fyra satser med
text av Täge Danielsson och
musik Bengt Hallberg. Det ha-
de tidigare uppforts 1990 på in-
vigningen av Trollhättans kul-
turhus.

Det var roligt att se, att så
många frtt upp ögonen och ta-
git sig till kulturhuset på kon-
sert en helt vanlig tisdagskväll.
Arrangörer ör kvällen var
NBV och kulturnämnden. En
lyckad start inör vårens kom-
mande musikevenemang.

s.H

Bengt Hallberg och Mölndals
kammarkör gästade Mölnlyc-
ke kulturhus häromveckan.

Publiken hälsades vdlkom-
men av körens dirigent Jan Ivar
Blixt, med orden:

- Är det den eviga beståen-
de höstkylan eller är det vinter-
kylan som kommit!?

I vilket fall den mer än halv-
fyllda salongen fick njuta av en
varm ståmning fiån en mycket

duktig musiker. Ett varient
musikprogram bestående pv

Täube. D. Ellington. J. Rut$r
med flera. Det bjöds också 1å
harmonier av det svårare slagrt
i en blandning av jazz och klai-

iHARRYDA POSTEN onsdos 42februari 4ee2
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MOI.IVDAT,S KAMMARKOR
KYARTE T TsÅNGARTÅvz tve r 9 9 I

På ftirslag ffin kOrens dirigent beslöt festdeltagarna, lillika kdrmedlemmar i Mölndals Kammackör,
enhålligt att fuföra en fuligen återkommande kvartettsangartävling vid körens årsavslutningsfesflighet.

Reglecna for denna tiivling fbreslogs vara följande:

--f"YåffiåWh
* Envalfrt sdrtg sfuIlfran{hrux

* Kvartetterna lotlts 30 rtnfbe tilvlingstifilöilel
* Jaryn skoll bestå av dirigenlen semt rtn& tuå bisittare

* Juryns bedörningskriteåer skoll mefulas deltagarnaförc tövlhgetr starl
* Yiwunde kvartettfår sina nsmn ingaverode på fun pohal som så småningom sholl inhöpas

Deltagande kvartettervid den försfa tåvlingen, 18 juni 1991, var följande:"

1 Sopran EelenAfienhein 2 Sopran
Alt flewa Lindblad Alt
Tenor Pofift Svensson Tenor
Bas lohanKoznw Bas

3 Sorpan Margot Björek 4 Sopran
Alt Anneli Xarlsson AIt
Tenor hfrhael Fjelldal Tenor
Bas Stefan Chfistensson Bas

MalinMagwtsson
Lise Littdsffim
Martin Björffiund.
Torbjhrn Nilsson

Kartnlin$on 5 Sopran MargotBjörck
klargaretuÅt"rg Alt Karolina mkarrful
MagrursBlirt Tenor MagnusHallin
ilfrEhoel Schrreide? Bas Bengt Andersson

Obligatorisk sang: Kserc Jaen
Valfria sånger: l: The sare Lord 2: fungfrun hon gfu i &ryen

3: Kaunimadleulad 4: Muisarnaa 5: Deep fiver

Ju4nq som bestod av rmderteckmd samt konsertbesökarproffset lvlariette Blixt och den, i halva sitt liv
deltagande i kör, lyhörde Karl-Fredrik Blixt, konstaterade att kvalitetea mellan de olika kvartettema
skiftade nagot. Detta antog man kunde bero pa att tiivlingen fthlades till senare delen av festligheterna

- Vissa kvartetter giorde stora anshåingningar att meddelst sceniska utspel överskyla eventuella
oegentligbeter i vad avser den för juryns bedömning så viktiga tonträffningen.
Juryn lät sig naturligfvis inte påverkas av detta men vill hår gåirna göra den anmåirkningen att det rena
underhållningwärdet i dylika infall åir storl

Efter moget övenägande kunde juryn besluta att tilldela

I 99 1 ÅRS KVARTETTSÅ}{GARPRIS
till

I]IARG OT B JÖRCf,, sopra n
KARILONÅ WIKÅNDER, nlt
IIIAGNUS HALLIN, tenor &
B E N GT r{NDEA,S,SON' bas

ftir dess fina intonation och utomordentliea balans.



a-Torsdag 7 november kl 19 i Dergårdsgymnasiet rnabal, krum . .
Ninodem bsrn. Bildtdseri rned filrip.öicen;;-Siööiith. Entr€ 35:_ - .Arr: Medborgankolan. ------, -i. -... .rrww.5qö^vrdr. 

.- .l

-? 
pry"C.? noyember kl 19.30 i Ftoda kida '

I-H[Tk^Ilgql tnte! F;.;: iFö rb..Rilrstearer6res6lning.
Arr: [rrums -la-terftirening. - 1. ;i; :..r.-i

:'*P:*åi ö{Fiöp e o*'"ni; vås*, r'*;::F:-':: ,:

VbtäJlning, Marianne c-t t"m""k ;6il", ;öätk.
o Uirdag 9 n1ember !l D p Call* Mellan_Näits, Nåiiis, Floda
oppnanaät av torstutsciu-rtu&-;ä;öffi;:ffiäfä,j". o"n *"".retter.rJstiiltningel f oppen F, rq rO årrii norem#ij ä_rcreller.IJstiillninge? t OpFn 9, n, fO öt fZ noremUer ii
Arr: Kutturgrupped bild-form.
a tördaS 9 november kl 13 i DeroÄrrlcfruiJn r a-,-

studio vågen visar unuerioruer,Å mmiierret. ;;iiäö-äi.öÄ;; t1s.: 
'-j

sa. Fr. 7 år. Medlemskort 120:- ör 4 fihier.
Arr: Studio Våsen.

! TruArg 7 n&ember kl 19.30 i Dergårdsteatem, krum
Slorbandsmusik med Blue Heaven öig nu"a dfr-GäLm.rr.
Arr: TBV.

? Frcd$ 8 norember kl 18.30 (OBS! tid) i Dersårdsfoaidn
opunda av Jubilewrnrtfiithfirry tc8Gt4m \6GG.Gbgande kons_
r1a-rcr ar- lptliga kultuntipendiaei under åren fS8Giffi.-Vedssaget forr-ptt B Inp.ttuset kI 19.3o. Uuiiltningarna håIr"iolp"i Å-åA O n*"rn-
ber kl ll{6 och s<indag' l0 november kl-I2-lg. '

Arr: I€rums Konstfrrening och Kulturniimnden.

,.,jf,fg: :;j l'*T!er på Gafleri Rosengången

l"_Tdg.?-y"mber kt t3 iDerstudsfwjcn, trrum
lördeestriiff meO Isurns l(runfrarbiåårc';ö;'i"drring 

"" 
hr_Otof

Jönbrink.
Arr: Kulturnämnden och TBV.

_a_.Utrdag 9 norrember kl 18 i ttergårdst€atem, Lerum
Kiirernas afton.
arr: l.erum Vocalis,

: Sö"quC l0,1grp-mbe-r t<t lB i Dergårdseaern, l€rumIfunsrt rned llalandsensembbn].'E.f r|ErruuuwruEmDten.. :i. I

Arr:SOrdl-undtryKråerfÄ-*;*'i:'";':: i I

o I'o"fn-ffi-#tröiffih$Eii,.c4åbo'och kt HiMissiuisrvn . igl, lrrum samt onsddE'll no'dnbei kl q BU Gården: Hulsn.; i,,. .'.. : I

ffiffimrYfrån3tu rlics:-ojs i 
I

Arr: Medborgarskolan och lfulturnämnden. ', ' . 
I

!f o-_Q$$ 13 norember kl 19 i DergtudsteåErn, I-erum
i/ I-lX Glädie5 Värn och ÄriN. Konse; 

"Ed 
B"ngr-Hst["n o"U Mötiöa5' i !

{ f3"Ttr.".": Ii:xrer rv Thge Danielsson. Bilj. per El UJ02_5{, 49,j. - - ., :
_r t-orsdag 14 no/ember kl 10.30 F FlqCå bibtiorek

o Tldag Dnil/ånbåhfi
!9, -I... samt oni;aa$'f

Krakd Spektrkel och Kudn Vieinin- Ävs,borgsbaterns bamteater spelar 
Ifttr barn från 5 år. Bilj . ä 25 : - säljs på bibUo{eker äkån fti;fti;

Arr: Kultumåmnden. estiillningen' 
i.l

Kulturniimnden r: ' ,l.l
I
I



Till Glädjens Våirn & Aiä
En musikalisk

helkvåill med texter av bl.a
Thge Danielsson

MöLNDAIS..
KAUMARKOR

Onsdag 13 november kl 19.8 Dergårdsteatern' Biljetter på

Kulturkansliet, tel 504 80.

BE1{GT
HALLBERG
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cöTEBoRGS-posrEN 'nAVeftt vECKAN 30 APRIL-7 MAr
a/

Sedan stqrten för två" år sedqn har Mölndals kammarkör bl a hunnit med en honsertresa till
Estland och tili ltqlien. Nyckfutlo kast över musikgriinsernq blir det under tre konsertdagar i
Mölndal. Torc 7/5 Stadshushallen. ,-/
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MOLNDALS
KAMMARKOR
7,8,9 moi kl21.12

(Vid solens nedgång)

Stodshushollen, Mölndol

Eiliett* Infocenh. l"rdlndol 677005
furistbyån. Kungsbocko 0300-34284

Bilierc Göteborg I 36500
Bibliotek i lvvtlndol,Kållered,Lindome
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En olöntodbkt med

MOLNDAIS i

KAMMARKORi
7,8,9 moi kl2l.l2

{Vid solens nedgöng)

Stqdshushqllen, Mölndol

ft n:ITTit{?l
Eilicthc Infcenh. Miilndol 677005

Turis6yrön. Kungsbocko 0300-3a28a
SiliacGdebors 136500

Eibliotek i lvlitlndol.Köllered.l-in,



Solens nedgång starttid för
"Nyckfullt" i Mölndals Stadshus
Tre kvällar i rad med start nu

pä torsdag bjuder Mötndals
Kammarkör på något man kallat
"Nyckfullt - en oväntad akt".
Kammarkörens ledare Jan Ivar
Blixt lovar nyckfulla kast över
musikgränserna. Här kommer
att bjudas på vågskvalP, förvän-
tan, oändlighet, tango, Trinidad
och mycket, mycket annat' Kon-
sefterna äger rum i Stadshushal-
len i Mölndal och starttid är vid

Mölndals Kammarkör starta-
des våren 1990 och har knaPPt
trettiotal medlemmar. Sedan
starten har kören genomfört en
konsertresa till Estland och del-
tagit i en svensk musikvecka i
Italien. I höstas uppmärksam-
mades kören för ett antal kon-
serter tillsammans med Bengt
Hallberg, "Till Glädjenq Värn
Och Ata".

Kent Olausson.
solens 2t.12.,



t$khorle4ogten Torshga'n +la $42'

Nickfullt i skSrmningen
Mölndals kammarkör kas- denpymboliska tidpunkten- 21'12 

^ 
Nyckfullt framförs också på

ä; ;it ö;". *usiqra',,iåä il'äi:$qilffå,"å1'ili: lfi I L"fåf"Sl'i't'"fi1'il"iJ";
och utn5rttjar alla tre planen ffiä;";'iå; ;å.i"-.irut. vroinauli Stadshushallen i sin nya --------:-
förestiillning Nycktullt som
har premiär i kvåill.

-Vi skall överraska Publiken.
Det blir inget vanligt körframträ-
dande där kören står stilla och
sjunger och publiken aPPlåderar
lite emellan, säger Magnus Blixt,
ordförande och sångare i Möln-
dals kammarkör.

Kören är sprungen ur Mölndals
musikskolas kammarkör. När
elevema blev för gamla för att
vara med där startade för två år
sedan Mölndals kammarkör.

Förra året giorde kören ett an-
tal konserter tillsammans med
jazzpianisten Bengt Hallberg och
sedan i januari har den under led-
ning av Jan Ivar Blixt rePeterat
sitt nya nyckfulla stYcke.,

- Nyanserna i musiken är vik-
tiga, liksom det oväntade. Alla de
små detaljerna tillsammans bil-
dar en helhet med både musik och
något för ögat.

Mölndals kammarkör tänker
alltså inte stå stilla på en scen i
kväll. Föreställningen börjar vid

Konsetten

6åtebor6s'?0,'+ua sbvrdagea t)/a nqL

R'#ä*l;:-::il,ärjä", öåT*å:iIenförsvairiipor- stora sk'rnader meran exemper-

svensson, piano :*Hiåffif*i?åx'3rTLl" ä3; :f ::i.'ffF#'få't*"3'?Tl"Jl
fäT"ä,grlää å'nTlli,,, lflii:*y.ä- u"J"'t'arr"na" 

$ä',,"1ä;","å"t#lti,"å "iJåå,

ffih}il3ill,?llf,"1[l,|t'|;,, 
'";'"iii'k iii,",''ö.ningen .. visade några Ramermerodier och Kaiin

m fl 
Ptrru" också att presentatiönssättet och Rehnqvists Tilt, och det var precis

MölndalsStadshushatl,fredagrepertoarbreddengerenförank-vadsituationenkrävde.'* 
å'lfffn"?tr"fåq#.'Jäffå:; rvåskickrigaackompaiatörer,

Vårklappar i stället för jul- gäller ju inte bara att blanda.och Håkan Rippe och Ma'nls S19ns;

t i"pp".. En innovation av M6ln- ge' Det måste.också finnasdels^en son' hade man med sig' Den förre

Juii ku--u.r.tir, och varför inte' grundläggande musikalisk kvalt- svarade för de improviserade de'

Fi";;;; var att bjuda musika- iet' dels en tanke om varför man larna, den senare för de notbund-

iirtu p."r"ttt"., inslägna på ett så- sjunger. na. Magnus Svensson. fick, också

ä".i'tatt att innehållef kanske Den senare behöver inte vara titlfälle visa sin klangkänsla--i etl

t""ä" "t"" 
i förväg, men inte helt ett tydligt-tema' Det räckte allde- solo - chopins c-mollpreludium'

iä""iiti*".. För aii skapa spän- les utmärkt, som.i d€tta.fall' att *nÅxeN nRnr

Klinsande vårklappr u^^^ö 
__ som form, och det var på den son), och i de av Arfredson-Da-

KOnSetten ,l punttel r9-.T"n blev mest im- nielsson omvandlade gamlingar-

iåneraa.StadshushalleniMöln.naRomanochSchubert.
Mölndals Kammarkör äal Iämpar sig så väl för scenisk Och roliga visor behöver inte

,rtfo._nirrg, äch med hjälp av låta likadant alltid. Här var det

;G ;;h förväntan o.it uygg" kören verkligen visade att det var

upp"en atmosfär där mottaglig-tre- publiken ,T11 uill" nå' Första

tJri ar sådan att allt inte uönduut nummer hade rubriken "Kom"

gä i er, 
"rrau 

riktning. och sista hette "Post festum"'

Följdaktligen blev det en myck- Därmed nog sagt'

et blandad tillställning med ett tr
tjugotal nummer med tonsättar-
naän tån Orlando di Lasso till Eko-visan av Lasso var natur-

Olle Adolphson. liSvis tacksam med salens läkta-

D ;:litå'å'l?,i,a"ffiilflixiii
Mölndals Kammarkör och diri- som Sven-Eric Johansons Sylvia

E"rrtln furr-t.r"r Blixt hade verkli och Dirge (den senare "slagen"

ä';;ä;itig 
-;- 

[ont".t"" av praktikanten Karin Zachris-



Mölndats knmmarkör, hör i en enplanskonsert. Dirigent: Jan-Ivar Blixt.

Körkonsert
på flera plan

Niir Mölndals kammarkör ger kon-
sert brukar det kunna hända oväntade

ting. Årets vfukonsert - som ges i tre
upplagor den 7-9 maj - ska visa att

kören kan agera på flera Plan. För
första gången ges nämligen en fler-
våningskonsert i stadshushallen.

- Vi har valt stadshushallen just

med tanke på att där kan vi utnyttja
de olika våningsplanen.

Det kommer alltså att håinda olika"
saker på loftgångarna i den fyra vå-

ningar höga hallen. På teatern iir det
ju annars vanligen Publiken som

finns på radema, men i detta fall blir
det alltså de upPträdande som finns

diir.

- Det blir en hel del mindre kåind

musik, men rejält blandat, säger

Magnus Hallin. (Jo, han iir avlägsen

slåikting till Margareta med samma

eftemamn.) Från ungersk och bulga-
risk musik till HasseåTage och Povel
Ramel.

Det blir också talkörer och dans,

utlovas det. Spektaklet leds som van-
ligt av Jan-Ivar Blixt.

Det något gåtfulla namnet På före-

ståillningen med Mölndals kammar-
kör är "Nyckfullt", och det finns na-

turligtvis en alldeles siirskild orsak

till det.

- Vi sjunger några av Sven-Eric
Johanssons tonsättningar av Shake-

speares diliter i samlingen "Fancies",

berättar Malin Magnusson.



Bild: BOEL FERM



ar ueL uaue lltäruromsnLf, ocn
festligt glam i den lilla byn.

Lia Schubert, Balettakade-
miens egen Moder Theresa,

ocn en sKall Kunna ta srg over.
Detta fina handlag med unga
kroppar och unga ambitioner
skapar en spännande variation

aven de allra mrnsta.
Blott trettonåriga Therese

Fredriksson dansar Swanhilda
med mycken stolthet och nyck-

serligen skallig, men hans
uppenbarelse är hårresande
och med drag av djävul. Många
är värda att nämnas.

ofarliga. De kan hitta det rätta
knycket.

STINA FREDEN

En konserti glädjens tecken Dags för
MUSTK I vEcKAN / barnens

Mölndals stadshushall,
torsdag
Mölndals kammarkör
Dirigent Jan Ivar Blixt

O "Nyckfullt", så presenterade
Mölndals kammarkör det
musikaliska utbudet vid sin
konsert i torsdags. Men trots
den minst sagt obestämda
beskrivningen av programmet
hade 150 åhörare, som till sista
plats fyllde konsertsalen, vågat
infinna sig. Och de blev av
reaktionerna att döma absolut
inte besvikna.

Konserten inleddes med att
två toner från en synt lades ut
över åhörarna. Så småningom
tillkom under hand mänskliga
röster från olika våningar i
konsertsalen, och dessa röster
formade sig till melodier samti-
diCt som kören giorde sitt
inträde på podiet. En originell
och attraktiv början på konser-
ten.

De unga sångarna fortsatte
sedan "att utdela ftir själen vik-
tiga Vårklappar" med en beta-
gande ungdomlig charm. Rent
och välljudande klingade sång-
en, och dirigenten Jan Ivar
Blixts intentioner omsartes
med ohämmat engagemang

OösrI BERRMAN

och med körmedlemmarnas
påtagliga fallenhet ftir drama-
tiskt agerande, som tog sig här-
liga, spontana uttryck. Det
måste ha legat ett stort och
från alla håll engagerat arbete
ftir att åstadkomma något så
helgfutet som det Mölndals
kammarkör presterade.

Kören består av unga not-
kunniga amatörer, av vilka
några spelar ett instrument.
En programgrupp har ansva-
rat fiir det utmärkt samman-
satta programmet, där 1Z låtar
exponeras, allt från Ramels
"Småfåglarne" till Sven-Eric
Johansons musik till dikter av
Shakespeare, allt i trivsamma
och glada arrangemang.

In summa: En konsert i gläd-
jens och skämtets tecken där
de 60 minuterna ftirflöt ovan-
ligt fort, med Håkan Rippe,
Magrus Svensson och Kaiin
Zachrisson som ackompanjatö-
rer och ensembleledare.

Konserthuset, foedag
Syrnfonikerna
DirigentAndrew Litton
Solist Gustavo Garcia, vio-
lin
Musik av Linde, Mahler

O Nutida svenska violinkon-
serter är ganska sällsynta i

konsertprogrammen. Men att
det finns sådana värda att
framftiras yisades vid veckans
båda konserter.

Bo Lindes Violinkonsert till-
kommen 1957 är en sådan.
Med sin originella uppbyggnad
helt fri från de mallar, som
vanligen är till frnnandes vid
skapandet av dylik musik,
känns Lindes opus på något
sätt nyfrket påträngande. Det
krävs att man söker finna de
tankar och känslor, som ton-
sättaren sökt omsätta i musik.
Härvid var solisten Gustavo
Garcia en utmärkt vägledare.
Hans exponerande av Lindes
musik grundar sig på en per-
sonlig bekantskap med tonsät-
taren, om vars musikaliska
kvarlåtenskap han sökt sprida
kunskap. Garcias återgivande
av solostämman fick denna att
framstå i ftirklarad daeer. Tek-
niskt virtuost var hanJ framfti-
rande av det långa Cadenza-
avsnittet, och hans varma fylli-
ga ton gjorde Lindes musik-full
rättvisa. Lindes orkestersats
ftirvaltades väl av Symfoniker-
na under ledning av Andrew
Litton.

Ddssa båda hade sedan att ge
sig i kast med Mahlers Femte
syrnfoni, som liksom hans övri-
ga symfonier är av kolossalfor-

mat. Den exakta tiden vid fre-
dagskonserten hade fastställts
till65 minuter. Men diskofrlen
och programkommentatorn
Sven Kruckenberg hade i den
senaste upplagan av Symfoni-
kernas "Upptakt" på fem sidor
presenterat åtta av de många
inspölningar av verket som
finns, och bland annat kommit
fram till att det skiljer sig
ungefär 13 minuter mellan den
långsammaste och den snab-
baste inspelningen.

Om fredagens 65 minuter är
idealtid vågar jag inte yttra
mig om. Däremot att framfti-
randet i fredags kändes i detalj
behärskat och övertänkt med
det välljud och den orkestrala
klangbalans som Syrnfoniker-
na är mäktiga. Och dessa
orkesterns egenskaper passade

{rySenten Andrew Litton per-
fekt. Hans utnyttjande av dem
resulterade i ett framftirande.
som absolut var värdigt en
framträdande plats bland
Kruckenbergs utvalda skivin-
spelningar. Och frågan är om
blåsarsektionen hos Svmfoni-
kerna inte skulle kom"ma att
inta en hedersplats i samman-
hanget.

Publikens ovationsartade
bifall efter konserten var abso-
lut välffirtjänt.

kulfurveckor
O MARIESTAD: Nu är det
dags fiir barn- och ungdoms-
kulturveckorna i Mariestad. I
två veckor ställer barn från
olika dagisavdelningar ut i
affårer, banker och på sjukhu-
set. Tisdag blir det karneval
på Nya torget med musik,
dans och sång. På kvällen blir
det konsert på Jubileumstea-
tern.

Torsdagen den 14 maj blir
det marknadsdag på Nya tor-
get. Lördagen ägnas åt ungdo-
men. Det blir innebandytur-
nering, rockkonsert, känot-
paddling, diskotek och mycket
mer.

Barn- och ungdomskultur-
veckorna pågår fram till lör-
dag 23 maj.

Tjörnekalv i bild
O TJÖRN: Tjörnekalv, den
lilla ön alldeles utanftir Rön-
näng på TJ-örn, ägnas en foto-
utställning som nyligen öpp-
natpå Skårhamns bibliotek.
Samtidigt visas diabilder.
Mona Axelsson och Sigvard
Torgersson berättar om öns
historia. Utställningen "Tjör-
nekalv ftirr och nu" pågår till
13 juni med bl a skisser över
tidig bebyggelse, båtregister,
gamla vyer och folkliga bilder.
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&öRDAG [2 DBCE&MER N992 O 22'@A I FASSBERGSKYRKAN
Prel . program GA /t0)

Kyrkan mörklagd så när som på levande ljus vid altaret och i
fönstren. Kören, i "vit sombrero", står i foajen och sjunger:

,.ntr' : r' :
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ooRffis [ ffiffiffi''
EN SEN TIWA MED

MöLNDA&S KA$MfrARKöR

,l

Solist g'ör enfrå genom mittq'ången med l jus i hand"en

-DA&74 .TVABT.S PACETV

Kören går upp i sidogångarna - alla med ljus i handen; faller
efler hand in i "Dona.." först unisont sed.an 3-st kanon - stålLer
sig 1ångs sidorna

* 
. EETLEE{EIU{S ,ST-JÅR}UA {Med pianoackompan jemang. )

'Kören rör sig mot koret - sätfer ifrån sig ljusen i ljusstakar
som står mellan publik och kör - ståller upp i "trad.köruppstälIning" g (t' ?-..,i -{i'-

'"r*' väLr{Gtrs'7'tr'^LY**'-:: 
l""tTl ','11' 

en dikt "':' :'
::' rtfäR EET f-rDffi ITGT Jt^/r-

ltt i i

'+' -hUZ,VT,SA VL solo , V2 kvarteft, V3 alla
*r I-ETZTES GLttCI{

Hår "låter kören den vi.ta kIådnaden fal1a varvid en mörkare
variant blotfas för publiken".
Direkfövergång (pianoförspe1) ti11 :

rt. +i .. . , ,:,* 'trA,SN'T TETAT A IVTGE|TY -mY (med solisLer & piano)
/:,' t' r ; i: ':'r :.'* PSA.LLTT'E
7...:... t-..i,;*1.,.-{. - ,.. ," I- i, r t"

* G{IBS ,SGN åR -Fc;DE
Direk!övergång (pianoförspe1 )

'r RG,S 4 ,5 fo (L:a ve,;rsen so1
.r.,,:l+!t /r ;. .,. .....,*o 'f* -B€A.ZTLZAN PSAT-?I

* THPRCIVT.SATTGIV öVER -DE]V .STGNAEE -DÅ,G

Solist på lflktaren spelar på "spilåpipa", "kohorn" e.dy
'"' ö t i' ,. +rt t..i* -DE&f .g.TGNAEE EAG' :

4;: 1 * . -*j dc+. t.a \* PATER NASTER,J
* -DAATA NGBT,S PACEFr

Unison, kören håmtar ijusen ac':t qer ut l?nc:-r:::::a::i-

råli,,r j
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l ltL
Sen musiF
på lusse
Mölndal: Det blir lucia-
vaka med musik i Fäss-
bergs kyrka i Mölndal
lördagkvällen den 12 de-
cember. Då ger Mötndals
kammarkör en timmas
sen julkonsert kallad Ros
i Snö med dirigent Jan
Ivar Blixt ör att fånga
den sagoskimrande jul-
stämningen, som hör till
julen.





IAira publik!
Efter Nyckfullt-konserterna i våras hade vi tånkt att vänta
med nästa konsert ett tag, och istället enbart koncentrera
oss på an bli iinnu mer samspelta och skönsjungande.
ivlen under en intensivhelg på Ljungskile folkhogskola kom
vi och var dirigent Jan-Ivar Blbrt fram till att vi trivs med
att jobba mot en konsert, och det är fran det Ros i Snö har
utvecklats.
Vårt märl med den här konserten är att förmedla den
kånsla av mystik och sagoskimmer vi tycker hör julen till.
Konserten kommer att ges klockan 22 kvåillen den 12:e
december i Fässbergs kyrka, och i viss mån ha formen av
en Luciavaka. Det kommer vara en del traditionella sånger,
men också melodier de allra flesta inte tidigare har hört,
men gemensamt för dem alla är att de på ett eller annat
sätt knyter an till det rema vi har valt. Någon vanlig
kyrkokonsert är det inte, utan det kommer bjudas på en
hel del överraskningar under kvällens lopp.
Biljetterna kommer atr slåippas Fredag denZT:e november,
och det åir Mölndals stadsbibliotek som sköter
försiiljningen, tel677200. Det iir en god ide an köpa biljett
i förväg då förköpspriset åir 50 kronor medan man vid
dörren far betala 60.(Dessutom få,r man såikert en plats om
man köoer biliett i för-väs-)-



Körledaren Jan-Ivar Blixt avtackas efter kosnerten av två körmedlemmar,

Ros i Snö

Globalt körprograrn
under sen Luciaafton
Man upphör aldrig

att förvånas över det
stora kulturella intres-
se som finns bland
mölndalsborna. De
många olika teater- och
musikföreningarna
lämnar onekligen vack-
ra spår efter sig. Bland
de som står i centrum
för intresset finns i all-
ra högsta grad Möln-
dals Kammarkör, vars
ungdomar under sak-
kunnig ledning av Jan
Ivar Blixt på lördags
kvällen fyllde Fäss-
bergs kyrka.

Det samlade sångprogram-
met under namnet Ros i Snö
var av mycket hög klass. Detta
avslöjade inte minst av de
kraftiga applådema som följ-
de.

Redan upptakten samlade
ett välförtjänt intresse. Utefter

stilla min sjäI" av Sven-Erik
Johansson. med text av Atle
Burman. Det timslånga pro-
grammet hade många höjd-
punkter utöver de redan nämn-
da. Bland de många sångema
med ankrytning till den före-
slående julen vill man inte un-
danhålla läsama "Betlehems
stjäma" av Viktor
Rydberg/Alice Tegndr och i
nära anslutning till denna "Jul-
visa" av Zacharias
Topeliusfean Sibelius, i ar-
rangemang av Martin Bagge.

BRASILIEN
Programmet spände över

olika delar av världen. Således
presenterades en Brasiliansk
psalm med text av Jorge de Li-
ma och tonsatt av Jean Berger.
Något avvikande från juleti-
den, men denna vackra sång
gav ändå en tyngd åt program-
met i sin helhet. Den blev en
kontrast mot julvisan från Hal-
land "Guds son är född" i ar-
rangemang av Otto Olsson.

Vi fick även höra en negro
spiritual "Wasn't that a migh-
ty day i arrangemang av Nat-
haniel Dett.

vÅnrnÄpp
I det omfattande program-

met utlovades att den stora
ungdomskören återkommer
med ett program redan i vår.
Detta är ulan tvekan något att
se fram emot, ty ett program
av liknande karaktär har vi
knappast tidigare sett i Möln-
dal eller i den vackra Fäss-
bergs kyrkan- Till sist bör
även de välsjungande solister-
na Hanna Lindblad, Ola
Blomqvist, Jessica Colliander,
Stefan Christensson, Anna Ot-
tertun och Martin Björklund,
nämnas.

Och slutligen en extra eloge
åt Jan lvar Blixt för denna un-
derbara kväll.

JON-ELISSHAMMAR


