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Grattis
pa
narnils-
dagen
VÄntligen blir det ordnins
och reda bland våra ra-nr]
dagsbarn. Från och med näs-
ta år kommer samdiga alma-
nackor atr innehålla en gc-
mensam namnlängd. Förvir-
ringen har berott på att olika
utgivare har lanserat olika
namnlängder sedan Veten-
skapsakademiens almanack-
sprivelegiurn
1972.

upphörde

0n$ka dlg Gn $tllla natt
MU$lK{ulkonserr med Mölndals kammarkör.

V Mölndals kam-
markör bjuder på
julsånger från hela
världen i Stensjö-
kyrkan på lördag.
Från Poulenc och
Verdi till moderna
irländska klanger
och musik av Ca-
rola ogh Bo Kas-
pers Orkester.

Äv lotta ]lyvall
03t-86 87 59

Det är ingen tradition am

,kammarkören ger en jul-
konsert, även om det hänr

nagra ganger.

- Men i år ville vi ge en
julkonsert, efrersom vi rnre
brukar göra det och det är
något många människor
uppskattar, säger körmed-
lemmen Sara \flennerström.

Kammarkören har som
vanligt gjort sin egen tolk-
ning av musiken. Samtidiet
som publiken kan känria
igen sångerna blir det inte
de traditionella jularrange-
mangen som framförs.

- Vi gör exempelvis
G[äns öveisjö och sirand,
men med en annan melodi.
Vi gör det lite på vårt eget
sätt, säger Sara Venner,
ström.

Kören ska även sjunga en
helt_ nykomponerad Jång,
med text av körmedlemmen
Manilla Bergström och mu-
sik av Jens Möller, före det-

ta körmedlem.
- Vi tyckte det behövdes

lite nya iulsånger. Det kän-
des roligr att ha med något
utöver det vanliga, säger Sa-
ra-Wennerström.

Mölndals kammarkör
ger även en konsert i Hac,a-
kyrkan på lördag och ska
medverka i Julsång i cen-
trum i Fässbergskyrkan,
söndagen den 17 äctr i luli
sångicityiDomkyrkan,
onsdagen den 20 december.

Julsånger från all världens hörn, blir det när
Mölndals kammarkör bjuder på konsert på
lördag.
Foto: Jan M Lundahl

Arbetet med att samnan-
ställa den gemensamma
namnlängden har pågått i
två år och har urförts äv en
speciellt sammansatt grupp,
med språk och nami som
kunskapsområden.

- I den nya namnlängden
finns både ennamnsdagar
och tvånamnsdagar.
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Sångt<ohsert med tal och rörelse
MOLNDAL:

För längesen, nyss el-
ler senare är den nå-
got kryptiska titeln På
Mölndals kammarkörs
nya konsert. Premiär i
morgon iTeaterhuset i
Mölndal.

nv ALF ISEMO
O3L-62 42 94 alf.isemo@gp.se

Den uppmärksammade Möln-
dalskören som konstnärtigt gf,r
sina egna vägar har den gångnä
helgen intensivrepeterat inför
fyra föreställningar i Tea$lrhu-
set onsdag, torsdag ochftedag.
Konserten bygger på texter av
Jenny Wil16n, medlem av kören
och jazzsängerska. Med hjälP
av musik, tal och rörelser berät-
tar kören en lite sPeciell histo-
ria om fyra människor.

- Det är en slags saga med
underfundig text som JennY
har skrivit. Vi har plockat fram
musik som vi tycker stämnings-
mässigt överensstämmer med
texterna, säger körens dirigent
Jan-Ivar Blixt.

Sex, sju medlemmar har tal-
roller i föreställningen medan

övriga kören agerar på olika
sätt. Kören har för rörelserna
tagit hjälp av koreografen Stina
Hedberg som bland annat arbe-
tat med sångensemblen Aman-
da. Kammarkören använder i
konserten musik av sin egen di-
rigent Jan-Ivar Blixt, av Gunnar
Eriksson samt Zolt{n KodälY
och Francis Poulenc.

- Det är jättespännande att
försöka arbeta på ett nytt sätt.
Vi har också en idd om att efter
de fyra konserterna i Mölndal
försöka utveckla föreställning-
en på olika sätt. Vi funderar På
att 8öra något i Göteborg. Prö-
va om vingarna håller. säger
Jan-Ivar,Blixt.

Inom kort,,närmare bestämt 7
juni i Guhnebq;,:plott, får Möln-
dals Kammarkör och dirigen-
ten Jan-Ivar Blixt för övrigt ta
emot ett bevis på uPPskattning.
Det är Rotary Mölndal som ger
sitt kulturstipendium På 15 000
kronor till Blixt och kören.
Klubben vill särskilt framhålla
Jan-Ivar Blixts förmåga att en-
tusiasmera och insPirera.

- Det är väldigt smickrande
med stipendlöf. Det är roligt att
fler tyckei att det här arbetet är
värt något, säger Blixt. Musik - och teater. Mölndqls Kammqrhör fortsiitter att gå egnaviigar. Senqste honser-

ten innehåIler både tal och rörelser.

Bild:THORE LEYKAUFF



ffiMPW Onsdag 24 mai 2OOO

Premiär i
kväll.
Mölndals
kammarkör
är just nu
aktuell med
konserten
"För
längesen,
nyss eller
senare".

Hiskelig historia
med kammarkören
Det blir en säregen

historia, tolkad genom
musik, tal och rörelser,
utlovar Mölndals kam-
markör inför premiären i
kväll.

"Det var en gång för l2ingesen, nyss el-
ler senare." Så börjar jazzsångerskan

Jenny Wlldns text och det åir den som

fått ge namn åt kammarkörens konsert.

Textraden invaggar besökaren i tron att
det rör sig om en helt vanlig saga.

- Men det åir det inte. Det håir är en un-
derlig berättelse om fyra människor, be-

rättar Sara Wennerström för Mölndals
kammarkör.

Från scenen kommer det att höras mu-
sik av både kända och okända komposi-
törer. Några namn iir Gunnar Eriksson,
ZoltÅnKod6ly, Francis Poulenc och från
den egna dirigenten Jan-Ivar Blixt.

För första gången samarbetar kören
med koreografen Stina Hedberg, som ar-

betat med otaliga teater- och musikföre-
st?illningar runt om i landet. De senaste

åren har hon jobbat med sceniska kon-

serter, bland annat med sångensemblen
Amanda och Gestaltensemblen.

Mölndals kammarkör är en av

Västsveriges mest framgångsrika unga

körer. 1997 hck den pris för bästa enskil-
da framförande i tävlingen "Toner för
miljoner".

Kvällens konsert ges på Teaterhuset.

Det sker även på torsdag och lördag.

Eva Wigaftz



Verksa m hetsberättelse för
Mölndals Kammarkör 2OOO

DET NyA ÅnrussNorrs första verksamhetsår
ägnade Mölndals Kammarkör åt att
framföra konserter i stillhetens och
tidlöshetens tecken, som en slags revolt
mot den tidsfixerade millennieangst som
tidigare präglat kören och dess samtid.
Vardagens våixande krav och tempo fick
många av oss att under året allt tydligare
definiera körens roll som ett andningshål i
tillvaron.

'Nu har du etått här i fyra
dagar, är du rjuk eller bara
ovårrlig?.r y"n," wnran

Ånsr rNruppss med en körhelg, eller kickof
på postmodem svenska, i syfte att finna ett
mål för vårens verksamhet, Helgen genom-

fördes i en underbar inramning - ett
vinterkallt men i solsken badande Mar-
strand. Vi bodde på vandrarhemmet
Båtellet, sjöng, badade i pool, promenerade
på klipporna och hade, naturligtvis, kreativa
och intensiva diskussioner om framtiden.

kring denna id6 om ett sceniskt och
musikaliskt helhetskoncept baserat på

sagans arketyper, vars allra första frö hade

såtts redan under körens experimentella
helg på Ljungskile Folkhögskola i slutet av

februari r999.

'I send 6n SOs to the world. I send
an SoS to the world,,",,,*

Karsxr vAR DET för det entusiastiska arbete

som redan hade lagts ner, kanske var det
för att temat och helhetstanken så väl
passar körens identitet, kanske var det
bådadera? Resultatet blev i alla fall att id6n
vann körens bifall och redan under denna
första helg kom vi långt i diskussioner om
både låtval och musikaliska inriktningar.

Nu vroroc urr intensivt arbete i körens
programgrupp, så när körens nya medlem-
mar Martina Axelsson, Daniel Eriksson,

Kaspar Helld6n, Helena Karlsson, Peter

Mossop och Anna-Karin Wikström gjorde

)

oprövade kortet Teaterhuset, beläget

oroväckande avsides mitt i industri-
kvarteren bakom Astra-Hässle.

ni{an bör helst inte varit en
groda och ky*et för många
f,öre henne"s r6nnvwrlÄD

Errrn rrt pen månaders övning på sång,

recitation, att säga siffror och formler i takt
och att gå i allsköns ringlande formationer
på en tänkt - men med tejpbitar noggrant
uppmätt - scen, höll kören fyra välbesökta

och omtyckta konserter. Sporrade av

framgången var vi i sedvanlig ordning
rörande eniga om att försöka få till stånd
fler föreställningar nästa termin, och att
initiativet inte skulle få rinna ut i sanden

rfinn en plats dår <let är
\ranht, härlig blir jorden
några tirrrmaf... 

"o 
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som det alltid hade gjort tidigare. Samtidigt
gick kören igenom ett stålbad, då det kom
fram att ett stort antal såväl nya som gamla

körmedlemmar inte planerade att fortsätta
efter sommaren. Ett beslut fattades om att
inte ta in några nya medlemmar till hösten,
för att kören skulle få arbeta mer inÖt. och

därmed var körstyrkan ånyå decimerad till
dryga tjoget.

HösrrN KoM, sagans fortsättning rann ut i
sanden. Redan i september var dock
julstöket i full gång, eftersom vi då började

repetera inftir ddn julföreställning vi hade

beslutat skulle utgöra höstens projekt.
Repertoaren bestod av omsorgsfullt utvalda
stycken som inte tillhör den traditionella
svenska julsångsfloran, men som icke desto

mindre skänker en känsla av julefrid.

*Hör du juleljud i stressen, hjårtåts
stilla önekån.. uan*a B"rsrt.om

Succfr vAR ETr faktum då kassalådan vid
den fullsatta premiärkonserten i Stensjö-

kyrkan byttes mot kollekthåven och det

visade sig att intäktsflödet snarast på-

verkades positivt av att göra betalningen
frivillig. Detta gav råg i ryggen och en extra
stark känsla av att våra framföranden är

uppskattade.

DUN nrrEnrörrANDE konserten i Hagalryrkan,
också den mycket välbesökt, fick avntnda
körens höstprojekt. Slutlåten, den sköna

men under generalrepetitionen ack så

kontroversiella och ifrågasatta uÖnska dig
en stilla natt", klingade så ut i natten som

en påminnelse om att allt brukar bli bra till
slut, även - eller kanske i synnerhet - det
som inte håller dagen innan premiär. T! så

fungerar det, i Mölndals Kammarkör.

I ocn uto detta tackar Styrelsen för
verksamhetsåret 2ooo och önskar kören,
dess vänner och familjer samt blivande

körmedlemmar ett gott år zoor.

lRotenur$ortonxgångertresyplusnioxygenomszminuscosinusxupphöjttilltvåminueelikamed...,.rennywn6n

RrpeN utt uer.vÄn, tidigare hade ett första
manusutkast till en sagoberättelse med
arbetsnamnet "Det vita huset" presenterats

för kören av Jenny Will6n. Under hösten
1999 växte en undergroundrörelse fram

entr6 var projektet redan i full gång. Efter
sedvanliga diskussioner beslutade kören att
skådeplatsen för sagoföreställningen, som

sedermera bytte namn till "För längesen,
nyss eller senare<, skulle bli det dittills

genom ordförande
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Styrelsen 2ooI-o3-r I

Martin Holmgren


