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ffiY#ffi& Y#roHffi. Mölndals kammarkör sjunger om tivet och döden. FOTO: MOLNDALS KAM[/lARKÖR

Musik om de viktiga frågorna
En föreställning på liv
och död, det bjuder
Mölndals kammarkör
på tilt trelgen. Det är
livets stora frågor som
ska gestaltas - i en nå-
got oortodox konsert-
lokal.

I Det är i före detta Åhldns
lokaler på Brogatan som
kammarkören på lördag och
söndag bjuder på samman-
lagt tre föreställningar. Mu-
sik av bland andra Mozart
ochFaurdingår.

- Sådan hiir musik görs of-
ta i kyrkor, men vi ville ta ut
den bland folk. Vi tycker att

det dr roligt att ..,1;;,,+i ,;:.1 Vi visar " .- 
och de här

utmana och mu- ",, t.r. -; :';*.' frågorna finns
sik far olika rol- ,1i::': ". pa DaOg bhnd annat i re-
ler beroende..på möfkef OCh g"iqT., 

_ 
berättar

vardentramtörs. r:___ : r.-._-_ FredrikBerglund.
Det iir myck- UUS I IOfe- Valda deiar av
et sten i loka- Ställninggn" Mozarts, Faurds
len på Brogatan och Duruflds re-
och akustilien är Fredrik Berglund quimingardiirför
mycketbättre iin ikonserten.
vadmankantro,sägerFred Och sedan tåinke vi på
rik Berglund, körens konst- vad i den svenska musiken
nåirligeledare. somhandlaromdet4 ochjo,

det åir folkmusiken, fortsät-
Ljuset i mörkret terBerglund.
Nåir man enats om att före- Diirför vävs bland annat
stiillningen skulle behandla Visa från Utanmyra in och
de stora livsfrågorna och få blandas sedan med musik
namnet På liv och död, bör- av Dan Andersson och So-
jade man söka efter lämplig fia Karlsson, men även Peps
musik. Persson.

- Vi visar på både mörker
och ljus i förestiillningen och
snarare på ljuset i mörkret
äntvärtom.

Fantastisk organist
För det musikaliska ackom-
panjemanget svarar orga-
nisten Johannes Landgren,
professor vid Musikhögsko-
lan, och gitarristen Simon
Ljungman, som bland annat
spelar i Hakan Hellströms
kompband och Augusti-
familjen.

- Johannes är en fantas-
tiskorganistoch Simon spe-
lar också mycket folkmusi!
säger Fredrik Berglund.
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Ny konsert i Åhlöns
Mölndals kammarkörs
konsert iÅhl6ns gamla
lokaler blir den andra
på kort tid.

Men lokalen ska inte
bli konsertarena för
gott.

lDen åttonde mars spe-
lade Andra generationen i
samma lokaler, när Stren-
ght ofthe future uppmdrk-
sammade kvinnodagen.

Fast någon permanent
evenemangslokal i centra-
la Mölndal åir det inte tiink
attbli.

- Inte på lång sikg säger
Dennis Bucht, vd på Möln-
dalsbostäder. som väntar
på att den nya planen för
centrum ska bli klar så att
bolaget kanbörjabygga om
det aktuella kvarteret.

Däremotfårmaninolika
förslag på vad lokalen kan
användas till under tiden,
som exempelvis konserter.

- Det tycker vi iir kul.
Arrangemang som drar
mycket folk gör att det blir
mer liv och rörelse i cen-
trum, säger Dennis Bucht.
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MöLNDALS KAMMARKöR
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