


ffi
W

ge$

[d{hEc?åff" Mölndals kammarkör kände en dragning till världskulturmuseets lokaler och har nu tre kommande konserter med temat läng-
tan inbokade Foro: ANNACARTN rsaKssoN

Kammarkören sjunger ut sin längtAn
Ett potpurri av Medelhavet,
Mellanöstern och Mölndal -
det är en del av blandningen
i kammarkörens proiekt
"Längtan". Den 10,1l och 22
april uppträder de tillsam-
mans med Trio Samara på
Världsktllturmuseet.

g - Roligt attvi utvecklaross sång-
mdssigt. Våra sångröster har stdlits
inför olika problem, men det gåil-
ler att hitta rätt känsla. Vi vet att
det inte låter autentiskt grekisk,
och det blir platt att sjunga på ett
svenskt sätt. Så detharvaritmyck-
et finlir, säger Helena Fornegård,

Kammarkören på
Världskulturmuseet
x Klockan 19.00, l0 och 11 april,
i egen regi.
n Klockan 18.00,22 april, i

samband med öppningen av ut-
ställningen "Destination X" som
handlar om att resa.

projektledare för "Längtan" och
sopran i kören.

Temat med längtan handlar om
en låingtan bort eller till hemlan-
det, om rötter och tillhörighet.
Den tjugo personer starka kören

använder sig av sångtexter och
poesi, från Sverige och östra Me-
delhavet, som brottas med en låing-
tan - dock inte av romantisk sort
förrydligar Helena Fornegård.

|nfluenser världen runt
Samarbetet med Trio Samara, för-
stdrka av Michael Andersson, har
genererat en vårldslig musikalisk
mix. Bandet spelar oud (arabisk lu-
ta), sopransaxofon, elbas och slag-
verk med inspirationskåillor från
bland annat Norden, Mellanös-
tern, Kub4 Haiti ochViistafrika-

- Dels blir det traditionell kam-
markörsmusik men också lite
annat som folkmusik fran Sverige
och Medelhavet. Det blir ett nvtt

arrangemang, vi har arbetat med
ljussättning och fått in Anders
Janson som regissör och Johannes
Landgren som musikalisk ledare.

Sugna på lokalen
Spelningarna tillkom sedan
Kammarkören sjiilva kontakta-
de Viirldskulturmuseet och ville
sjunga i deras lokal. Museet nap-
pade på konceptet och tyckte att
det passade perfek med den kom-
mande utståillningen "Destination
X" i slutet av april. Men Mölndals
kammarkör ville sjunga mer och
arangerår dåirför två konserter
till helgen.

JONAS BEI{GTSSON

o3t-86 84 22
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HALTAI
...Magnus GUnnarsson,
sångare i Mölndals kammarkör.

Vad längtar du ef-
terl

-Jagskulle gärna
vilja vara i solenjust.
Och så längtarjag
hem till Göteborg för
jagjobbar i Stock-
holm.

Vad är längtan
för Mölndals kam-
markör?

- Det är vårr nya projekt. Vi valde att ar-
beta kring ordet längun. Det är både öppet
ochsringt, universellt odr qS.&gg[ylt1g{ -
att de allra flesra har en längran till något
eller någon.

Vart för längtan er?
- Vi ville närma oss annan musik än den

vi vanligtvis bjuder på. Vi snöade in på
musik från områden öster om Medelhavet.
Därför har vi bland annar inlerr err samar-
bete med Trio Samara, slagverkaren Saghar
Khadem och Ahmad Al-Khatib som spelar
arabisk I u ralMervi"iiexl@lgr svensk
kör och självklart bjuder vi på en stor
blandning av musik.

Och p.isiindag har ni premiär...
- Vi ser det här projektet som en trestegs-

raket På söndag blir det ett test för hur allt
fungerar. Senare i vår kommer vi att arbeta
ännu mer sceniskt när vi uppträder på
Världskulrurmuseet och förhoppningsvis
ska vi i höst framföra Längtan på Konsert-
huset tillsammans mecl Åtre Miiller.

Hur mycket av programmet sifter just
nu!

- 95 procenr. Musikaliskt sitter det, men
alla texter ska sina utantill oavsett språk
och i veckan ska vi @vidar" med de
scentsKaDttarna. - < 
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lIPpltJUXtlilG. under skratt och glam och glada tillrop mjukar man upp hela kroppen Inför siälva körövningen. FOTO: INGMAR SÄRMAN

Fyra duktiga musikaliska ledare
för kören. Längst bak Jan lvar Blixt,
Catharlna Llndholm Schneider,
Fr€drlk Berglund och Ancl Hiulström.

spe*q$a, sångcrska och
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Uttrycker musikens kraft sedan 2O år
I dagarna står tlölndals
kammarkör påscen i ls-
tanbul. Kören fyller 2o
år i år och deltar sod en
del av firandet i festiva-
len'3rd hternational
lstanbul Choir Days".

r MP besökte Mölndals
kammarkör i Stensjökyrkan
håiromveckan. Det klingade
himmelsk rent och vackert.
Örat smektes och hjiirtat
värmdes. Vi hamnade mitt
uppe i ett våilrepeterat bra-
vurnummer av höpta klass.
Troddevi.

Men såvar detinte alls. Det
var inte ens en repetition. Ba-
ra en enkel och avslappnad
uppvärmning ftir att frotte-
ra stiimbanden och komma i

tonform. Efter en sådan kva-
lificerad lekstund stiger na-
turligwis förviintningarna
inför kommande konserter.
Men de som tidigare både
sett och hört Kammarkören
vet att den iir vuxen sina hö-
ga fiiresatser.

unik kör
I ar åir det alltså 20 år seoan
Mölndals kammarkör ftid-
des. Jan Ivar Blixt hade in-
spirerat sina elever påtagligt
De hade fangats av sångens
mak så till,den grad att de
absolut inte ville släppa ta-
get ndr de då skulle liimna
musikgymnasiet. Det fanns
bara ett alternativ. Att bil-
da en egen kör och fortsätta
att sjung4 ager4 umgås och
stortrivas. .

Kören dr småttunik. Och
det på flera sätt. Inte bara
genom sina musikaliska ut-
spel. De arbetar även fram
sina ftirestiillningar sjiilva i
demokratisk anda och age-
rar alltid utan texter och no-
ter. Detta sista kräver för-
stås både trägen inldrning
men octså rent musikaliska
kvaliteter. Hdr gäller att va-
ra både ton- och notsäker.
Befriade från skntmmande
papper kan de sjunga med
hela kroppen och erbjuda
publiken en varm totalupp-
levelse i niirform.

Malin Hansson och Mag-
nus. Bergenkull stortrivs
medkörlivet.

- Även om man är hur
trött som helst efter jobbet
så piggnar man alltid till niir

vi triifls ftir övning. Det blir
en kick och man kopplar
bort allt annat. Gemenska-
perl snacket, skämten och
lyckan att sjunga fram hiir-
hga klanger - kiinslan åir svår
att Hä i ord.

Ostlig resa
"Samma luft'hette en an-
norlunda föreställning för
drygt fyra år sedan som var
lika visuell som audiell. En
blandning av W'ebbers "Je-
sus Chrisf och Bachs "Jo-
hannespassionen". Den
framftirdes i det gamla berg-
rummet under Störtfäl-
let och liknade inget annat.
Folk strömmade till och suc-
cdn blev ett faktum.

Eftersom Jan Ivar Blixt
fortfarande rehabiliterar

sigefteren stroke har kören
i höst engagerat Anci Hjul-
ström och Fredrik Berglund,
två erfarna och våilkåinda le-
dare ftirjust scenisk kör.

Det blir ingen siirskild fti-
delsedagsfest men på no-
vemberschemat står resan
till Istanbul, i år Europas
kulturhuvudstad, där man
visar upp sigi en internatio-
nell körfestival med ett 2o
minuter långt program. En
nogsåfinfest.

Vi andra sominte kan föl-
ja med på denna ösdiga f;ird
far nöja oss med att besöka
Stensjökyrkan och höra jul-
konserten den 12 decem-
ber.

IilGilAR SARIIAI{
redaktion@mol ndaisposten.se

,hlånad expeftis
I Kammarköre*r har tagit
Anci H$dstrtim och Fredrik

.ffiund tillhjälp6r att
'afbeta med körens sce-

1åi$lta undet hösten.
skåde-



Mölndals Chamber Choir

(Sweden)

(20 pax)

contact person: Magnus Bergenkull/ Linda olsson Tel : +46 31,7200720 Mobile : +46736g40 4gO
Assitant Person's name: Mr. Ender yeniömrlr (phone: 0090554-4466999)
Hotel: Taglrk Hotel

3.11 Wednesday

17.4s-Arrival to lstanbul Atattirk Airport
18.30- Transfer: Airport - Taghk Hotel (check in at the hotel)
20.00- Arrivalto the Hotel & check in

4.11Thursday

10.00- Transfer: Ta5lrk Hotel- irU vagka Campus Mustafa Kemal Hall (by wotking)(L5 pox)
10.30- Seminar: istanbul, The Last Capital
12.30- End of seminar, free time
12'30 - 13.30(or 14.30) : Rehearsal for Mölndals choir in the same campus
19.00- Transfer: Taghk Hotel- iTU Magka campus Mustafa Kemal Hall (by wotking)
19.30- Opening Ceremony & Concert
22.30- Transfer: irU vagka campus Mustafa Kemal Hall- Ta5lrk Hotel (by wotking)

5.11 Friday

10.00- Transfer: TaShk Hotel- irU vagka Campus Mustafa Kemal Hall (by wotking)(1-5pox)
10.30- Seminar: Ottoman-Turkish Music
72.30- End of seminar. - irU Vagka Campus Mustafa Kemal Hall- Taglrk Hotel (by wolking)
L2.30 - 13.30(or 14.30) : Rehearsal for Mölndals choir in the same camous
t7.40- Transfer:Taglrk Hotel- Notre Dame de Sion concert Hall
18.20- 18.40: Sound Check:
20.00- Concert
21.30' Transfer: Notre Dame de sion concert Hall - Taslrk Hotel

6.11 Saturday

15.00- Transfer: Taghk Hotel - FMV tgrk Lisesi (Nigantagr) Muvaffak Benderli Hall
15.30- 15.50: Sound Check
16.30- Concert
L7.45- Transfer: FMV rSrk Lisesi (Niganta5r) Muvaffak Benderli Hall - Tashk Hotel

7.11 Sunday

11.30-Transfer: Taglrk Hotel - srireyya opera House Foyer (Asion side)
12.30-12.50: Sound Check
14.00- Concert
15.30- Transfer: sureyya opera House Foyer (Asian side) - Taglrk Hotel



o
\ clrY'"



:l
i\

il\.

W!
il1
\,r 

'
N!



På julen pratar vi mycket om att. vi söker ro. Men julen bringar
mänga olika typer av ro; Närvaro, samvaro och idealtillvaro. Men
i mångas verklighet. även fränvaro, bortavaro och gnagande oro. Vi
behöver inre ro som mest när samh åIIet ar som minst villigt att hjälpa till.

Vi skulle så gärna vilja dela en stilla vadmalsgrå kväll i stillhet och vila,

längt frän det hektiska och måstliga med er. Just denna kväll vill vi
hjäIpa dig att finna lite ro. Vi tänker oss julig glådje och efter-

tänksamhet i såväl folktradition som klangspäckade mod.erniteter. Saker

ni känner igen och saker ni inte känner igen. Precis som vanligt. För-

underligt och märkligt över sjö och strand strålar en stjärnajust denna kväIl.

Nära och varligt. Närvarligt.

STENSJÖrynrAN I L2DECEMBER KL. 15.00 & 18.00

NÄsETS KvRKA | 6JANUARI KL.11.00 | rnl ENTRF
F Ö R M ER INF ORMATIONI WWW.M OLN DALSKAM M ARKO R.C O M En slags jul
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Attaul!, årsxultur-
stipendium gic* till
tölndals kammar*ör
kan intefönånanåF
Erl€lddtffisom
den är.

rt måndags kväll ägde en
enkel liten ceremoni rum
liring ett stort välförtjiint
pris i resaurangenpå Scan-
dic ltrotell Nfora represen-
tanter ör juri'n tillsamans
med körledaren Jan Ivar
Btixt, ordftirande Måria No-
rdn och ordfrrande ftir Kul-
turhuset Möllån, Tommy
Thuvessou, intog en god
mätid på kviillskvisten

Strax frire detta hade de*
högtidtiga överlämnandet
av kulturpriset på 2o ooo
kronor skett i värdig och
glad anda

nåEnde beskrivning
Det är alitså Kulturhuset
Möllan och Folkets Hus i
Mölndal som delar ut ett
kulturstipendium varje år
till någon i Mölndal som
arbetarmed kultur - enskild
ellergrupp-

"Med nyfi ken lustochhör-
bar energi sätts både upp-
taekarglädje och Mölndal
på den nationella såväl som
den iaternatiortella sång-
kartan". Sålyder jurSms mo-
:::lr:::xE?.::=;::::::1 ::u::ai--:::,jr:: ::itlpii==:::it:i:+:!

Ett pris det siunger om

il{åtil* t $åfi; nfrÅT?låS' ffiAT$
Mattias är ett mansnamn med grekiskt ursprung med betydelsen

Guds gåva eller gåva från guden Yahu/Yarn. Tidigare var Mattias ett

ovanligt namn, men på fszO- och 1980-talet blev det ett modenamn.

Mats ä; en kortform av Mattias och var ett modenamn på t950- och

1960-talen. Därefter började det konkurreras ut av Mattias. I Sverige

finns 47 343 Mattias, 13 461 Mathias och 65 151 Mats.

UXDEfi FÅL[[ERXÅ! $X$GGÅ. Hiir övet€mnar Tomrny Thuvesson, ordförande

i Kutturfuset ltölfan, kulturstipendiet 2OO9 till kölerlaren Jan lvar Blixt och ilariä ilo-

r6n, md6rande i nöhdalskamtmrkör-

tivering En kort målande
beskrivning som ingen kan
ifragasätta. Utan överdrift
skulle man ha kunnat lagt
till ordet visuell, fijr denna
ensemble experimenterar
då och då med olika forma-
tioner, uppstållningar och
lite koreografi.

Mölndals Kammarkör

med sin ledare Jan Ivar
Blixtharvarit en musikalisk
prydnad fti'r vår stad i många
år och spridit glans, beröm
och skönsång långt utanfiir
landets gränser.

Tacksamma och glada
Trots att bäde Maria No-
r6n och Jan Ivar Blixt fått

FOTO: ltlGMAR SARMAi{

många pris.och haft stora
framgångar utrycke de bå-
de hj:irtlig tacksamhet och
glädje.

Vad deskagöra medPris-
summan förblev under kvåiF

len en liten hemlighet.

llerln sÄnrar
redaktion@molndalsposten.se
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