
KOI{SERT
Sakta i rörelse

Kära publik!

I vårens vackraste tid önskar vi er välkomna till konsert i Fässbergs kyrka

söndagen den 19:e maj klockan 19.30.

Efter höstens konsertserie "Corroborer" har vi under våren arbetat fram en

ftireställning med livsglädje och skönsång under rubriken Sakta i rörelse.

Vi bjuder i konserten Sakta i rörelse på musi('känd så väl som okänd, vilken

likt en svepande ftirsommarvind lockar till liv och rörelse. Utan att använda oss

av de traditionella vårsångerna hoppas vi kunna vedervicka båda kropp och sjäI.

Konserten har inga forköpsbiljetter utan vi hoppas helt enkelt att ni kommer till
Fässbergs kyrka den 19:e maj klockan 19.30 och intar en ledig plats.

Vi ser fram emot att se er igen den 19:e!

Vänliga hälsningar
Mölndals Kammarkör



Sp,tannaa*aap.3 4gZ 34 l?7tDt7ffi

TiIl Mötndals Ikmmarkör

Ett hjärtligt tack ör att våra estniska viinner från Hiumaa fick möjlighet
att helt gratis å åhOra 816a11ämligi,a konsert i Fässbergslqfrkan den 19 maj!
Det blev ett oörglömligt minne för dem, och de gav Er stort (och
v-äörtjiint!) beröm ör den underbara stunden.
Även vi som deltog som ledare ör gruppen vill passa på att tacka ör en
mvcket våil framörd och varierad konsert.

Lindome den 21 maj 1996

och Kåirdla örsamlingskör



Hadiloj!
Tiink vad tiden ändå går fortare ån vad man ibland trodde att den skulle kunna.

Göra.
Kammarkören ff redan på god väg in i totsåldern - den som intrader nånstans vid 5 fu.
För att i någon mån lindra efretcerna av denna rebellernas guldålder behövervi helt enkelt ha en

FEST!!!
som g& under narnnet

"Den som kastsr löngst ör inte olltid böist på att siunga"

vilket ger vid handen att det,
under pågående festligheg

skall avhållas två,
visserligen med något olika inriktning, men dock

ttivlingar:

"Åg g kas tartiivlin g & Kvortetts ångardito "
Med anledning ae Nanstående villiag hhrned h@tidlign inbiutla till

FEMÅRST{ÅLAS
fredagen den 16 juni 1995 å Långabergets Festplats i Kållered

19,00

Kalasets höjdpunkt, som denna gång örläggs till någon av aftonens tidiga timmar, är som alla fÖrstår

Kvafi&sångartövlingen 1995. Hittills har denna begivenhet varit förbehållen endast de aktiva sångama.

Dock, med anledning av att vi i år genomf;r den för femte fuet vill vi åven ge fd medlemmar möjlighet att delta.

Reglerna är i öwigt desamma som tidigare:
en obligdortsk sdng (bifogas denna inbjudan)
at valfri dilo (viiljes:rv resp. kvafi€tt) samt att
hvart&erna lffias när tiivlingen skaI gå av stapeln.

När denna titvling är genomförd knorrar det nog lite varstans i våra magar vilket skule kunna av$älpas med något

att äta.

Traditionen pårbjuder att var och en ur med sig något att äta -

detkon ltra nå't att gnlla - detkan vara nå't annst
sar* nhgot att skÖlja ner maten med.

O.S.A snarast, dock senast den 3l maj, till mig 795 15 18 eller Karin 12 17 5l

rT::"7- -



&aanyrölik
Ärets.,a.kraste tid vill vi i Mölndals Kammarkör dela med er.

Onsdagen den 11 juni'kl 19.00 är ni hj:inligt välkomna till

"Axplock i Forsommarkväll" på Gunnebo Slom. tag med nära

och kära, och en picknick korg så bjuder vi på somrig skönsång.

Vi ser fram emot att se er den 11 iuni.

Vänliga hälsningar

dl/lalnSals &r*markor



här är ditt Ungern-papper!

Här kommer en delinformolion som kon voro bro oll ho:

Vi som åker buss träffas vid GöteborgsOperan den 12 april i god tid ftine

klockan 11.fi), för då åker vi! Vi reser genomDanmark, Tyskland och
Österrike, så det kan ev vara praktiskt att ta med några Eurosar. I Budapest
bor vi på hotellet Mercure Duna, Soroksdri (fi12, 1W5 Budapest (tfn 0036-
1-4558300). Frukost ingår alla dagw, middag ingår t o m onsdag.

Veckons i viss mån uppslyrdo progrom!

. söndag: Ankomst till Budapest under tidiga eftermiddagen, tid att softa, tid
att repa, öppningskonsert kl 20. Vi kommer tidvis ba en guide som tar hand

om oss lring tiivlingsarrangenxangen. Det finns ett tiivlingskansli i Pesti

Vigadö ("konserthuset").

. m&tdag: Repa inftir tåvlingen, ev tid liir armat, TÄVLING kl 20.30 i
klassen C2 i Pesti Vigadö.

. tisdag: Bussrundtw med Kåroly, se på stan inkl relaterade alliviteter, ev
repa, ev gemensam middag på stan.

. onsdag: Tid för stan, bad, repetition, presentation av tävlingsresultat samt

diplomutdelning kl 18, final med kategorivinnarna kl 19.30, prisutdelning

kr2l,FESr!!! 41g
. torsdag,: Tid att repa inför kvällens konsert, tid att gå på stan, Friendship

concert kl 18.00 med kanadensisk, norsk och amerikansk kör, delar av
flygsektionen drar iväg hals över huvud, övriga partajar HELA natten.

. fredag: Fritt att göra vad som faller en in. Köpa presenter å sånt. Äta en god

ttutbit.

. lördag: Hernresa på ett åinnu inte bestämt klockslag.

. söndag: Vi återser vår vackra hembygd. Hög tid att fixa deklarationen.

Glöm inte:

. Att slåing soporna, dricka upp mjölken och begiira uppehåll i
tidningsprenumerationen.

. Pass, Pengar (ungerska forinter (HUF, FD giiller i Ungern, kan köpas på Forex

och i Ungern, krrs ca l:26) & hit/piral.
. Konsertkläder (1) svart eller (2) svart med lila detaljer eller (3) svart och lila.

OBS! VINRÖTTÄR INTE LILA! Ljuslila? Kolla med klädcheferna!
. Noter (inkl de låtar som gäller på fråindtjippkonserten)
. Kudde till bussresan
. Körfiltar (som flnns hos familjen Blixt d.ä.)
. Badkläder inkl ofta obligatoriskbadmössa. Badmössa kan inhandlas på plats till

en modest sununa. Kan nog även vara Eaktiskt med en badhandduk också.
. En frisk och klar stiimma samt en glad uppsyn.
. Video- alternativt DVD-filmer till bussen. Göran kollar upp teknikkoncept.
. Vid behov allergimedicin dil våren har kommit längre i Ungern (fast det var

tydligen kallt nåir landskampen spelades i onsdags).
. Att plugga ungerskt uttal och lokala seder & bruk
. Kamera, adressbok (och guideböcker, kartor, parlörer erc etc).

Nl som flyger:

Etno rekommenderar att man tar en sk Afuport minibus från flyget. Det är som
en buss dvs alla som åker med betalar lika mycket. Fördelen åir att bussen äker
direkt dit man vill (man bestiiller resan och uppger adress vid deras disk i
ankomsthallen). Pris 2100 Ft/person enkel eller 3600 FVperson t/r (återresan

måste då bokas minst 24 h timmar i förväg på (+36-1, 296-8555). Troligtvis
kan man beställa returresan från annan adress än hotellet (t ex konsertlokalen på

torsdagen) vilket då förutsätter att man kan uppge den adressen. 21fi) Ft = 80

SEK 3600 Ft = 140 SEK. Man kan betala med kreditkort eller lokala kontanter.

'r,tlli'åi*}ffiåTä'YålT:rinå'l



loskalan. Några folkvisor, en negro spi-
ritual och ett avsnitt ur Mellnäs Aglepta
slöngs till publikens förtj usning.

Ursprungligen en vanlig skolkör
Kören bestod av en otroligt väldiscipli-
nerad skara om cirka 30 flickor och 10
pojkar. Ingen oro eller fniss på scenen
under den timme seminarietvarade. Upp-
märksamhet, ordning och reda.

Varifrån får man sådana fantastiska
körmedlemmar?

Jag ställde frägantill Tapiolakörens
grundare Erki Pohjola, som fanns med i
Göteborg.

-De finns överallt. försäkrade han.
Om "hur det började" berättade Erki:
- Från börj an var det en helt vanlig skol-

kör. Så blev det körtävlingar i radio och
Tapiolakören utmärkte sig. 1965 och67
vann man i Finland. I970, dä Sveriges
Radio organiserade barnkörtävlingar
blev kören etta, bl a med Aglepta. Aret
därpå tog kören hem förstapriset i täv-
lingen Let the people sing.

Sen rullade det på med mycket turne-
rande under Erki Pohjolas ledning. I bör-
jan av detta år steg han av och lämnade
över till Kari Ala-Pöllänen.

"...på grabbars vis"
Manskör fick vara med i arbetsbod och
konsert i år. Inbjudan hade gått till Lin-
köpings studentsångare, Lihkören med
Hans Lundgren som

Manskör - varför då ? brikenför lmprovisera!

arbetsboden.
Publiken försökte få de sjungah,{e lin-

köpingsherrarna att defini era var
sjöng manskör. De vittnade: Det är
roligt med manskör. En överygade med
repliken:

- Det är liksom på grabbars vis.
Med detta lät sig seminariedeltagarna

nöja. Hans Lundgren medgav i den fort-
satta debatten att manskörer under-
stundom lider av dåligt rykte. Saken är
ju den, påpekade han, att flickor är mer
sångvana än pojkar och därför blir det
gärna så i de blandade körerna att flick-
orna"lyfter" kören.Manskörer saknar
naturligt nog dessa lyftare.

Emellertid verkar det enligt Hans Lund-
gren som om manskörsjungandet är på
väg uppåt. I hans egen Lihkören vill många
vara med.I höstas sökte 58 och 19 toss in.

Repertoar viktig fråga
Repertoarfrågan är givetvis alltid bety-
delsefull. Här kändes den särskilt viktig
att få belyst eftersom det inte skrivs mycket
för manskör. Hans Lundgren visade på
en del av dengoda manskörlitteratur som
ändå finns, t ex musik av Saint-Saöns,
Carl Orff och Håkan Sund. Underkörens
konsert demonstrerade man stor bredd i
repertoarhänseende. Publiken biöds såväl
romantiskt. lyriskt som studentikost.

Det är nu några år sedan som stridsropet
i musikkretsar löd: Improvisera! Många
visste väl inte vare sig hur man skulle börja
eller sluta eller vad det hela nyttade till.

På ködedarkonventet tog gruppen Alice
improvisationstråden. Stora ska-

isade sitt rntresse tor amnet.

Korister ur hans egna körer demonstre-
rade och alla i publiken tycktes anse: "Just
så är det", när sångarna framförde ett
kyrie eller gav smakprov ur Per Nörgårds
lfiegenlied, därkompositören skrivit ut
hurkänslan ska vara i de olika avsnitten.

Birgitta Ulfsson sa kloka saker, t ex:

- Det är underbart när ett eolv vibrerar

san var det tvst av lvssnande.

Mastiga konserter
Konserter förekom av olika slag. En typ
var den kortare, på runt en timme, då en
enstaka kör framträdde.

Mera mastiga tillställningar bröt ut
under rubrikerna Körkavalkad och Fest-
konsert. Många duktiga västkustkörer
framträdde med skilda program. Bland
dessa vill jag nämna Mölndals Kammarkör
som tillsammans med sin dirigent Jan
Ivar Blixt hade ett program som förnöjde.
Med Helga Henschen-Gunnar Erikssons
Katalog och Cicero-Arne Mellnäs Bossa
Buffa gjorde de ett lysandeintryck. Reper-
toarvalet var långt ifrån konventionellt
och deras framträdande blevmusik också
för ögat.

De
utan

inte alltid så

att pröva på.
Ommanfårhål dennatyp av

period är deörnrinear under en I

säkert blev Iite smak-
prov och
göra.

adman

Ytterst tveksamt är det väl om
gick hem till kyrkokören och artade
liudverkstad efter denna a

Då klangen är budskapet
Gunnar Eriksson hade ta tmedsigBir-
gitta Ulfsson och höll i endialogmed
henne under den in nde rubriken
Text och musik . Men fikenheten (på

r och salen väl-Birgitta Ulfsson?) var
fylld trots tidig förmid/ag.

Gunnar Er-iksson v r den här dagen
djupt koncentrerad "klangen" och
förklarade sitt int

-Klangenkani

rmprov ljud med och avgemensamma ansträngningar.
Vilken körsångare kände i imtför

Det senare Iät den repliken?
det var roligt Ochnärh en dikt av Eva

Kilby blandade tal och lågmäld

PRIMA TRAVEL PARTNER
ll

KOR UT I EUROPA
En körtävling i Genöve, en operakväll i

Verona, en joddlarkurs i Tyrolen eller
varför inte en tur till Wien i valstakt.

Vi är med på noterna när ni vill ut och
resa. Vi komponerar er körresa precis
som ni vill ha den - och dessutom till
ett pris som kan få vem som helst att

PRIMA TRAVEL PARTNER

Box 4116
550 04lÖrurÖprrrtc
tel 036-1 2 97 96
fax 036-16 29 83

brista ut i sång.

.. HöRAVERI
SA KöR VI 95!

älv bli budskapet.


