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I'öINDAI.S KÄT4MAP.KöR

MöIndals hannrarkör bil.dades våren 1990 efter att
tiriigare tra tii lhört MöIrrdals Mtrs:Llisl"ola.. Köre,'r,t

leds seda:r flera år av ,Ianlva:: Blixt t:c'}r bes+'år
av ett lurappt trettjotal rurg'lcmar necl e'il mecle]-
ålder på st-rax över t;ugo år. De::.ls Lep':t,ur h,rt:
ti11 störsLa clelern varit irlrikt'acl t'å f crlkirrrsik'
både sa.l<raI och profan. Kören planer'ar ;ltt r-lntler
hösten 1991 göra en korisert tills;armr:ris mecl Berrqt
Ha.l Lberg.

Under sonrnaren konnier kören abt- delta i en srve:rsJ<

nnrsiJefestival i Italien tillsarmrans tnetl

}öINDAT,S MISIKSI(OIÄS TINGDCItrSSTI.{FTCNIOI{KESTFR

Mö I nda I s Mus i ksko I as lJngdc;rnss lrmf r:ni orkes t er
grnndades 7972 av Erling Olofsrson som också var
orkesterns Iedare oc:h diri-gent fram tiil 1989.
orkesterrr består av ett feirntiot,aL ittgdonrar i
åldrarna 14 t-ill 19 år.

På repertoaren såtts clr':rr klass;isrka. rm:sil'.err i
r-crrtnnrr. rnprr det f irrn'i, ärru'rr rrf r'w'lne för den s kurr, 

'rr!

l,oprtlä.rmmil'err. 9';l'.,11g;f €rrtr har rt:ld'tr år ens lopp
gjor-t ett flertal J;on:tartresor, Iil a tiLl ö;;ter-
til,.e, Fngland cr-:h ITSA. 19S7 arrsliit sig rlinraranrle
I erJaren Andrj.n.e Ben,ii xe:r- Ma:lg:l t i I I or:'}te::t eln <:ch

l"lt88 reste orkesterlr t.i11 F,er I irL. "1989 gjorclqrs r,'ril

trevl i g re:':a ti I l. GotIanrl r-;crh i rr: j I ?90 ,l.e1 tog
orkes-itern j. en fE:stival i I'irri<iri,-irrg ti l lsrtlntrtlns
med f Iera av laudets f örnårn;lta i.tttct'irx''.st:t,kest.rar.

PROGRAiI

GångL8t frtn AppeLbo' ALLa fågLar, Nu grönskar det'

1. SommarpsaLm W EhL6n/ C D af Wirs6n

2. Kaunimad Laulud F Saebelmann/ P Ruubel

3. Mu i samaa on minu arm A Kun'iLeid/ L Koidula

4. När skönheten kom tiLL byn B ALbeman/ N Ferlin

5. Du behöver intet säga J MöLLer/ B Setterlind

6. Jag fryser om d'ina händer J Mötler/ B Bergman

7. La Montanara T OrteLl'i/ L PigareLli

8.0rientaLisk Festmarsch C NieLsen
ur "ALaddi n"

9. Melodi för orkester A Wiklund

10. Intermezze P Mascagni
ur "CavaLLeria Rusticana"

11 . Sommarsång t'l Peterson - Berger

PAUS

12. En hund kallad Ego L-E Larsson/ F Nietzsche

13. Litet bo jag sätta vi LL L Bagge/ E Sehlstedt

14. Gubben Noach C-M BeLLman/K-F Jehrlander

15. Och jungfrun hon gtr i ringen Bearb' H Alfv6n

16. Ital'iensk SaLLad R Gen6e/ C-E Rowley

17. The Phantom of the 0pera A L Webber/ C Custer

18. ur "KärLeksdrycken" G Don'izett'i
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TA AF, TOOT

Dear l-ölndalrs chamber choir,

We, the members of Tallinn modern schoolrs chafiber
choir, would like to thank you for the invite.tion, for
acceptance, for hospite.lity and for the marvellous time'
that rve spent together. Our successful eoncert tour to
Sweden has end.ed. fn spite of rainy and nasty weather we

have suruly memories from your homeland.. We are especially
grateful for the storage you arranged in linåone church.
ft is extremely d.iff icult to make a tape here, i-n our
conditiond. We apnreciate the timetable that you mad.e for
DSr the days ful1 of actlvi-tles, a. great number of per-
forming opportunities. During the I'irst ltlay celebrations
we got fa'miliar with your partlcular traditions. It was

a great honour to be invi-ted to the tovn: councilts resi-
d.enee. But the most valuable aspect is the aquaintanceship
with personally each of you and generally with your choir
and music. Everybod.y maåe.new frlends there and. has now

nore close relationshi.p with your choir. We trie to keen

contacts and. to meet each other as soon as possible.
l{e have just finished t}re se&son with our tre.ditional

spring concert. We have not organlzed any specJ.al activl-
ties for the summer and intend to gather again in September.

. We add. to the letter the note you wished. And if you havet-a
any good notes that you find. interesting for usr Xou are

requested- to send these. They are accented. with pleasure.
!1le wish you a wonderful sum$er and have a nice trip

to ltaly. In looking forward to hear ebout you in the
neår future.

Yours Sincerely,
Tallinn modern schoolrs chamber choir

&=
Conductor å* -^"y
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Kone€rthock i Mölndal:

Baeh och Hallberg på sanrma drg
Det blir musikkrock i

Mölndal söndag den 20 ok-
tober. Eller, om man så vill,
blir det dubbelkonsert. Det
är Mölndals kammarkör
som ger konsert tillsammans
med Bengt Hallberg samma
dag som Mölndals kammar-
orkester konserterar med
flöjtsolisten Bo Nyberg och
violinisten Göran Osterberg.

- Det är synd att det blev så, säger
An&ine Bendixen-Mangs, som är le-
dare fiir kammaro*estem. Vi kiinde
ju till konserten med Bengt Hallberg
den 20 oktober och vi ftirsökte få en
ainnan helg, men k)rrkoma ville ha
detjust den söndagen.

- Jag tror inte det åir så stor risk att
vi drar publik från varandra, ftir
Bengt Hallberg fiirlnippas vä med

Ute lättare musik medan kammar-
o*estem qpelar rent klassiskt.

Faktum är att krocken är inte total
- det är möjlig att hinna höra båda
konsertema. Kammarorkestem spe-
lar kl15 i Fåissbergs \nta och kl 18 i
Lindome kyrka. Kamma*ören och
Bengt Hallberg hörs i Fåissbergsg5rm-
nasiet kl 18 så det frnns möjlighet att
gå på båda och iindå hinna äta sön-
dagpiddag diiremellan.

UNG KÖR
"Till gliidjens viim och &a" iir ett

nyskrivet körverk av Ben6 Hallberg
med text av Tage Danielsson. Verket
åir skrivet ftir kör och orkegter, men
vid det håir tillfället spelas det med
piano - fiir såikerhets skull med ton-
sättaren sjåilv vid klaviaturen.

Förutom det nya körverket, som
avslutar konserten, bjuder karnmar:
kören under ledning av Jan Ivar Blixt
på visor, körJeuz och soloimprovisa-

Bengt Hallberg och MöInilals kammarMir ger rnusik till glöiljens
viirn och öra.

tioner av Bengt Hallberg. Dessutom
antyds i ftirhandsinformationen en
eller arman överraslrring.

Mölndals kammarkör åir en ung
skapelse, både om man ser till körens
äder och till medlemmamas. Medel-
åldern ligger strax över 20 !ir, vilket
örklaras av att kör€n tidigarb ve*at
inom musikskolan, men våren 1990
bröt sig gruppen ut diirifrån och star-
tade i egen rcgi Kören har Zl med-
lemmar och har hunnit med uppträ-
dandcn både i Italien och i Estland.
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Bild: PER WAHLtsERG

Huvudinslaget ör Bengt Hallbergs TillGladje dr temut i Mölndals Kammqrkörs konsert i Fössbergsskolqn i morgon.
gladjens vdrn och dro.

Bengt Hallberg ställer upp-själv

Glädje för kör och piano
När Trollhättans nya Fol-
kets hus invigdes framför-
des Till glädjens värn och
ära, som Bengt Hallberg
skrivit för orkester och kör.
Då detta verk. med text av
Tage Danielsson, i morgon,
söndag, ges igen i Fäss-
bergsskolans aula i Mölndal
är det med kör och piano.

- Vi ringde Bengt Hallberg. Han
satte sig ner och spelade igenom
verket på piano och tyckte att det
gick bra, berättar Mölndals Kam-
markörs ledare Jan Ivar Blixt.

Och inte nog med det, Bengt
Hallberg sitter själv vid flygeln då
Tiil glädjens värn och ära för förs-
ta gangen lramförs med piano i
ställer för orkester. Sjunger gör
Mölndals Kammarkör.

Verket är baserat på Tage Da-
nielssons Julsymfoni från Tankar
ur roten.

- \hrie dikt i den sviten har ett
musikaiiskt tema och Bengt Hall-

berg har tonsatt nästan exakt som
det står, berättar Jan Ivar Blixt.

En av de fyra satserna heter till
exempel Tempo di hambo.

- Det är härliga texter, konsta-
terar Jan Ivar Blixt. Musiken vis-
ar Hallbergs bredd, det är svängi-
ga saker, vackra saker och skoj-
friska.

Till glädjens värn och ära, som
tar cirka tio minuter, komplette-
ras i programmet med besläktade
sånger.

-Vi har utgått från glädjebud-
skapet när vi valt de övriga sång-
erna. Lite positivism behövs i des-
sa dagar - vi vill visa att det finns
glada saker trots allt.

En av de övriga inslagen är
Helga Henschens Dans till skat-
fötter med musik av Robert Sund.
Där utbrister kören i ett, som det
förefaller, okontrollerat tjattran-
de. Men det finns en ordning i
detta ljudmyller.

- Det är svårt att inte sjunga
rätt ton, att vara lite vid sidan av.
Det får man öva, säger Jan Ivar
Blixt.

Bengt Hallberg bidrar också vid
två tillfiillen med improvisationer
som fungerar som ett slags "kitt"
mellan inslagen före och efter.
Avsikten är att han skall kny'ta an
till det kören sjungit eller leda in
till följande nummer.

Blandad kör
Mölndals Kammarkör, som ti-

digare var knuten till musiksko-
lan, startade våren 1990 i egen
regi. Denna blandade kör har 27
medlemmar, medelåldem är
strax över 20 år.

Mölndalskören har utbyte med
en kör i Tallinn och gav en kon-
sert där förra våren. Då rapporte-
rade rysk TV om "svenskama
som tog parti för Sovjet mot de
baltiska staternas frihetssträ-
van".

- Och vi som stod utanför oar-
lamentsbyggnaden och sjöng om
Mandela!

Tilläggas bör väl att den estnis-
ka televisionen hade en annan
version . . .

Mölndals Kammarkör har ock-

så deltagit i en svensk musik-
vecka i Italien. Programmet med
TiIl glädjens värn och ära kom-
mer även att framföras i Lerum
(november) och Mölnlycke (no-
vember).

- Vi försöker gå in för att göra
en konsert flera gånger, säger Jan
Ivar Blixt.

KRISTINA TORELL

Hamburgare
It..oocn sKonsang

O Det brukar heta att tiden är ing-
enting- Så är inte fallet, åtminsto-
ne när det gäIler Burger Kings
hamburgare som man kunde Iäsa
om i Aveny i går. Det klockslag
man kan läsa på hamburgerpake-
tet är "bäst-före-minut", inte när
hamburgaren är producerad.
O Coro Mio, skönsjungande dam-
er från Japan, framtråder i un!'
versitetets aula i Vasaparken på
onsdag och alls icke på Chalmers
som det stod i Dag för dag i
Aveny.
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Bengtffirg
d"og fullthus
Det var lite nervöst veckan före konserten, men när

tiden var inne fylldes Fässbergsgymnasiets aula till
sista plats. 500 personer i en glad publik mötte en
glad kammarkör och en glad Bengt Hallberg till gläd-
jens värn och ära.

Det händer mycket inom kulturen just nu. Film-
veckan pågår, estradeteatern spelar Moli6re, kon
terna duggar tätt och snart komm* tJ}:#r:l? 

,W"
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Futlsalong

Bach och Mozart kan man höra
ofta - men att höra Beng Hallberg
spela, det gör man inte va{e dag. Så
resonerade mölndalsboma och Sllde
Fässbergsgymnasiets aula till sista
plats niir Mölndals kammarkör och
Bengt Hallberg konserterade på sön-
dagkviillen. Mölndals kammarorkes-
ter som qpelade Bach och Mozart i
hnkan fick nöja sig med ett 50-tal
åhörare.

ftirffirg

Musik

Det var också ett fiirgstarkt pro-
gram som kammarkören bjöd på, bå-
de fiir ögat och ftir örat. Vanligen
består ju körkonserter av att kören
står rätt upp och ned och sjunger,
men kammarkören, under ledning av
Jan-Ivar Blixt, hade en hel del extra
hyss fiir sig som gladde publiken
storligen.

Och den alltid våinlige Bengt Hall-
berg bjöd på sig sjiilv både som ac-
kompanjatör och i en rad improvisa-
tioner. Dessutom var det han som ha-
de tonsatt det avslutande verket, Till
gliidjens viim och iira med text av
Tage Danielsson.

I. Fiissbergs kyrka och Johannes-
kyrkan i Lindome kunde man höra
Mölndals kammarorkester. Göran
Österberg, violinist i Stora Teatems
orkester, var solist i Bachs E{urkon-

sert. På egen hand spelade orkestem
Mozarts Salzburgsymfoni i D-dur
och programmet avslutades med
Bachs h-mollsvit diir Bo Nyberg var
flöjtsolist.

Bengt Hallberg och Möln-
dals kammarkör.

Bo Nyberg och MöIndaIs
kammarorkester.



MÖLNDALS KOMMUN

Marita Aronson, KL 7991-L0-23

Till Jan-Ivar Blixt och de frntastiska
ungdomarna i Mölndals kammarkör

Tack för en underbar konsert i Fässbergsskolans aula i söndags kväll
tillsammans med Bengt Hallberg.

En ljuspunkt i höstmörkret tyckte vi.alla som lyssnade.

Tack för att Ni finns och vi hoppas Ni fortsätter sprida glädje och sköna
toner till oss Mölndalsbor.

'Marita


