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Vi säljer ett frikostigt och underhållande program som tillgodoser just

era behov - från seriöst och sakralt till festligt och banalt.
FÖR FÖRETAGET:
Även vid den djupaste lågkonjuktur clrar vi upp stämningen" Anlita oss

vid konferenser, kurser, sammanträcien etc. Och förresten:
Bjud oss på festen, så arrangerar vi resten!

PRIVAT:
Från barnkalas tifl guldbröilop. Vi begränsar oss inte - gör ni?
Vi kommer som en mindre vokalensemble, manskör, la,taftett eller hela kören; allt
efter önskemåI.

Med vänlig hälsning

Mölndals Kammarkör

Ring

till:

Malin 031 -25 '13 12, Torbjörn 031-1 1 95 90, Margot 031-95 28 25 eller ian-lvar 031-95 15 1 8.

13lunl19s

12

.

iffi

Mtilndalsktir mitt i motsattningen
mellan rvssar och estlfudare
Mölndals

musikskolas

gästade
kammarkör
Estlands huvudstad Tallinn under en vecka i maj.

Under besöket sjöng kören till stöd för den estniska frihetskampen. Estnisk
TV filmade, och körsångarna trodde att den estbefolkningen
skulle få se deras stöd i
TY. Men när TV-inslaget
sändeso presenterades

länska

manifestationen som ett
stöd för uorsrÄNDET
mot estnisk frigörelse.
Cajsa Odhagen, medlem
i kören, berättar själv i en
reseberättelse om vistelsen
i Tallinn.

f)

et ta, so minuter med flygptan
från StockholmtillTatlinn. På 50minuters avstånd står vår esgdska viirdkör och viintar på oss. Och de håilsar
oss möd blommor och sång nilr vi
kommer fram på eftermiddagen den
22 maj. Vår sex-dagars vistelse i Est-

land har biirjat.

en vecka i mai'
Mölndals musikskolas kammarkör göstade Estlands huvudstad Tallinn under

Vi bor inkvarterade i klacsrum På
den estniska andra mellanskolan.

Skolan har 900 elever men iir bara
byggd fiir 300, varftir undervisningen
skeri skift och skolan åirfull av elever
frän 8 - 19 måndag - fredag.
Vår estriska viirdkör tar mycket viil
hand om oss. Den består av ungdomar mellan 18 och 29 år. Första kvåillen umgås vinästan bara genom sången och vi lir djupt imponerade av de
estriska körklangema, liksom de lir
imponerade av friimst våra aftikanska
tolkningar.
Vi sjunger i Jaans kyrkan på kviiflen. Det iirftirhållandevis mycket folk
som lyssnar, men alla verkar bortkomna i den kyrkliga miljön. Psalmsången åir i det n:irmaste obefintlig,
och det råder allmåin ftirvirring om
nåir man ska stå respektive sitta. Så

får vi veta att kyrkoma inte har öppnats fiirriin fiir ett och eft halv år sedan. Lman dess har de varit förbjudna.

LURADE AV TV
Nästa dag, onsdag får vi Pengar av

kören ftir att ha under vår vistelse i
Estland. Vi får 50 mbel, men vet inte
vad vi ska handla. Kii'ema i affiirema
?ir långa och det ä svårt att se vad
som siiljs, eftenom varuutbudet iir så
1itet.
På eftermiddagen tar

i Tallinns

vi

en Prome-

gamla stad. Just den
gamla staden påminner v?ildig mycket omVisby med sinaslingrande grlin-

nad

der, urgamla stenbyggnader och

kul-

lerstenstorg.

Tallinn iirbyggt upp mot en kulle,
Toonpea, som utgör sjäva centrum i
staden. På toppen ligger parlarnentsbyggnaden, och 1tiir 51fu frivilliga från
hemviimet och vaktar sin bYggnad'
frihetssymbolen.
Mitt emot padamentet ligger ryskortodoxa kyrkan, som en talande bild
för motsättningen mellan ester och
ryssar. Ingen av våra guider lir intresserade av att visa oss k5nkan. Det ?ir
ryskt intresseområde.
Mittemellan den ryskortodoxa kYrkan och parlamentsbyggnaden sjunger vi för att visa vårt stöd åt frihets-

strävande ester. Det kommer ett TVteam och vill filma oss. Allt verkar
grönt och vi sjunger och de filmar en
skock miinniskor som samlats runt
oss.

Stoltheten viixer. Vi har handlat i
en kiinslig fråga och tagit sfiillning
öppet och dessutom iir vårt ftamträdande filmat och kommer kanske i

TV!

Yi kommer i TV, men vi btir Prcsenterade som kören som sjunger ftir

att protestera mot estemas frihetskanp. Detvarinte denestriskaTV:n.
Det var den ryska som {ilmade.
Vips befinner vi oss mitt i konflikten mellan ryssar och ester, och har
sjåilva råkat ut för den oHarhet och
ouitiu ua yppa sanningen"som åir så

vanligiEstlandidag.
vi bastufest i en kiillare någonstans i Tallinn. Vi börjar
kiinna vår vlirdkör nu och samtalar
allt mer ledigt. Samtalet rör sig mest
om politik, förvemkan välundgå det
nåir man befinner sig i centrum för
viirldens nyhetsögon. Varje tlag håinder det något av vida intresse i TaIlinn.
På kv?ilten har

Vi pratar om levnadsftirhållanden.
Bostadsbristen är tydligen enorrn.

Veclun hiitd på många upplevelser. Kören reste också runt i Estland.

Man måste bo på mindre ii:n sex lvadratmeter Per person för att få ställa
sig i bostadskö, och kön iir fem, sex
år lång. Arbetar man diiremot På en
industri dåir ryska staten iir arbetsgivare kan det gå betydli$ fortale. Dock
iireff rum och kök fti,r wåpersoner att
betrakta som lyx.
På torsdagen tar vi bussen österut
till nationalparken Lahemaa. På vägen gör vi.uppehåll, och stannar fiir
att gunga. På en kulle st& en flermansgqnga och på den sitter en hel
estrisk skolklass. Marr bcrä$ar ftir oss
att det h?ir var en del av helgnöja ftin
i tideni E5tland

Vi hoppar på gungan och får snart
upp en svindlande fart. Det k?inns som

lir"U"tg, fast

låiskigare. Estema
ftirstö sig.
Vi åker vidare och gång På gång
blir man påmind om det som h?inder i
landet. Utmed vägen från Tallinn iir
det uppgrävt på sina stlillen. Det iir
fosforutvinning ftir konst$idsel som
påeån diir, men sofiL avbrutis efter
ioitiga protester från den estniska
miljörörelsen. Nu står allt stilla och
ingän verkar veta Yad man ska ta sig

pa

kan verkligen konsten att

till.

Estema slårvakt om sin miljö som

en sjiilvklar del i frihetskampen, men

miljöriielsen kiimpar med stora problem. De får inte l?ingre trycka eller
ge ut någonting. Tanken svindlar.

SKOLAVSLUTNING
Det iir fredag och skolavslutning.
skolavslutringen.
Vii ska sjunga på skolavslubringen.

i

upplevelse.

3t iir en speciell uPPlevelse.
Det
Vi står i raka led under hela avslut.can Rektom
I?ektnm håller tal och l?irare
l?irare
ningen.
håller tal. Yngre elever lovar av-

eånssklassema att fiirvalta skolan

viil

öch-allt åir v?ildigt högtidligt. Nlir det
?ir slut tågar vi ut igen och sedan biiriar lånsdansen. Och det 2ir en lång-

ä**

u-*t make man siillan skfiat.
Det iir sed att avslutningsklasserna

bevistar hela stan med sin långdans.
Överallt syns det långa tåget springa
runt stan.
Vi har ett par dagar kvar av vår
vistelse nu. Sinnet kåinns redan fullproppat av nya intryck Det ?ir svårt
att ätill sig allt. Efter att ha tillbringat lördagen i buss På väg genom Estland till Haanja i söder, ålervänder vi
oå söndasen

'

Det

t;

ftir att

åka hem.

bara 50 minuter. Jag kan

inte fatta det.

CAJSAODHAGEN
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It{juthar
Spelmansmusik och konstmusi.k ?ir
två musikarter som inte så ofta ftire{na$
även om mycket av follrnusiken faktiskt har sina rötter i herrskapslfolkets musik. Tag en menuett, öka
tempot, liigg mem tyngd på ftirsta taktslaget i varje takt så det blir sug i musiken: Vips har man en gammalvals.
Jan-Äke Hillerud gör tviirtom i sin
Spelmansm?issa. Diir iir det den folkligatraditionen som får bli underlaget
till konstmusiken. Folknusik, vallå-

dje och dans. (Håir ftirkommer också
något som normalt aldrig skulle få

seriösa musikens klanger. Formen

fiirekornma i en kammarorkest€r: taktstamp med foten.) Och musiken ftir
stundomtankama till Wilhelm Peterson-Berger och hans jämtliindska inspiration.
Både kören och orkestem iir tämligen nya företeelser i Mölndals musikliv, men man frestas tro att de båda
arbetar efter devisen 'börja för fullt
och öka efter hand". Båda ensemblerna har en tät och fullödig klang.
Det iir viilgörande att höra en kör
dlir stlimmoma åir väl balanserade och

håimtas från den latinska miissan med

läter homogent. Inga röster bryter

sina olika satser med olika liturgiska
betydelser. Men textema iir kiimsvenska:

igenom, inga röster stör med onormalt vibrato. Vad man möjligen kan
önska iir en aning mera lraft och tyd-

"Den som frisker iir och sund. må
ftir sådan gåva
böja hjiirta håg och mund, Herren

lighet i utspelet, men med tanke på att
de flesta nredlemmama :ir strzrx över
20 år, så åir det nog oclså något som

-

tar och dalakoraler bearbetas i arrangemang fiir kör och orkester med den

Gud

till lova"

Och sammantaget blir den latinska
formen, den folkliga traditionen och
det klassiska anangemanget en musikalisk upplevelse som gfu rakt i hjåir-

tat.
Den upplevelsen kunde man njuta
av i Lindome och Fässbergs kyrkor

i

söndags. Mölndals kammarkör och

Mölndals kammarorkester tillsammans med blåsare och wå nyckelharpspelare fr amftirde Hilleruds Spelmansmiissa just så som man kan ftireståtlla sig att kompositören tänlt sig.

Nyckelharpoma och valthomet
binder samman de olika satsema med
små motiv som tar lyssnama med ut i
valthomet kunde
Guds fria natur
lika g?ima ha varit en näverlur eller
.'arftir inte
ett kohom. Och nyck:irpoma ftir tankama till folklig glii-

*

-

-

T,rri^

a srnassa,
OO

kommer.
Kammarorkestem består i huvudsak av musiklärare från Mölndal med
omgivning och dessutom några musikskoleelever. Det låter bra om stråkensemblen, vars medlemmar uppenbarligen trivs i varandras sällskap..
Det iir nog en fiirutsätbring ftir att
en orkester i liingden ska fungera. Om
medlemmama trivs, så kan man ge
och ta av varandra och då utvecklas
både musiken och medlemmama.
Hiir finns alltså löften ftir framtiden
niir det g?iller musiklivet i Mölndal.
Redan nu diskuterar man ett nytt
samaöete mellan kören och orkestem.
Det lir nu 200 år sedan Mozart av-

M ölnilals kamntarorke ster och MöIndals kammarkör gav Jan-Åke Hilleruds Spelmansmössa und,er
ledning aU J an -I var B lixt.

led och diitftirharmanplanerpå att ge
hösten.
Något att se fram emot.

någon av hans mässor

till

KIELL ARYIDSSON

orhffi

Kartsson
sr"nrron
porna samman de olika satserna i mössan.

binder";m

