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Annorlund,a

köruerk
-

Hela livet vill jag

skriva
skriva

kärleksbrev...kärleksbrev.....
Gör det inte så sentimentalt, låt det bli lite
kärvare, som om det
är lite motstånd!
Gunnar Eriksson
övar med Mölndals
kammarkör. Och då
förstår man varför rubriken för konserten
är "Irrblosstt.

Sångarna vandrar runt som osaliga andar och mössar sin sång
står Gunnar Eriksson.
vardags lärare på musikhögskolan och ledare för Göte-

julen". Och Gunnar

skapa stämningar. Man kan
göra det med ord, med handlingar, tända ljus. Men att skapa stämning är något falskt.
Känslor ska uppstå ur en situation, ur att man upplever nå-

borgs kammarkör och Ril-

Helmer
Grundström.
- Orkestern består av drivna jazzmusiker. det är Mats

got :ikta. Vid en konsert ska

hållet i konserten.

-

Under många år har jag

lärt mig hur det går

till

att

musiken ha sådan kraft att publiken kommer i stämning.

keensemblen.

RUNDA ORD
Han och hans familj

står

också för en hel del av inneSonen

bidrar

av kärleksdikter av

väver samman

och hans. kompisar, sägör
Gunnar Eriksson. Jag vill ha
fram kontrasten mellan de skira körklangema och det vildsinta sp€let i orkestem. Allt är
utom sentimentalitillåtet

Mölndals kammarkör har

Gunnar.

are har enkla bitar att göra,
men tillsammans blir det

Ytterligare har Mats tonsatt
en dikt som Anita Eriksson
Gunnars fru. Mats- mamma
har skrivit. En mjuk jazz-ballad som heter "Lugnet före

komplext.
Konserten heter alltså "Irrbloss" och ordet är hämtat ur
en av Helmer Grundströms
dikter.

som en

experimentverkstad.
Han kommer inte med ftirdig
musik, utan med utkast och
id6er, lösa skisser och så pro-

var han dem på kören

som

med liv och lust kastar sig in i
experimenten.

inte så många år på

nacken
och har inte hittat någon form.

Och det beror på att den inte
vill ha någon form, utan kastar sig gåima på nya upplevelser utan skyddsnät.

- Det iir

unga, nyfikna

sångare som kåinner trygghet

i

gemenskapen, säger Jan Ivar
Blixt, som iir körens ordinarie
ledare, men som inför uppsättningen av Irrbloss alltså
lånat in Gunnar Eriksson, till

Det blir en föreställning

på halvannan timma. där vi

UTAN SKYDDSNÄT

Gunnar Eriksson talar gäma

och mitt i smeten

också med några tonsättningar

Mats, som också spelar med i
orkestem, har tonsatt en dikt
av Barbro Lindgren i en sorts
blandning av rock-fusionfunk. Gunnar själv har tonsatt
en 'katalog" av Helga Henschen, en katalog med runda
ord, fast hon använder beteckningen på ett annat sätt än det
giingse. Runda ord är för Helga Henschen sådana ord som
"god, "tro", "solidaritet" etc.
- Den här katalogen ska vi
göra i latinamerikanskt, eller
snarast kubanskt tempo. säger

om känslor och om musikens
kraft. Och när han leder kören
under repetitionema så är det

-

-

tet.

-

ENKELT
BLIR KOMPLEXT
Han har sitt eget sätt

stämningar,

binder ihop det ena med det
andra och bygger en helhet av
musiken.
Och när kören övar, så hän-

der det hela tiden
Ibland går man

i

saker.

cirkel och

sjunger ibland står man, men
sällan är det som det brukar
vara i körer.

NYTT GREPP?
Och i en paus blir Gunnar
lite ironisk:
att

skriva musik:
- Jag utgår ifrån en basgång
som får bli genomgående. Sedan bygger jag med små enkla
teman upp verket. Varje sång-

- Vi försökte ett nytt grepP
i min kör för en tid sedan. Alla stod stilla på rad och sjöng
efter noter och framför kören
stod en dirigent och slog takten. Det var ett alldeles nytt

grepp som publiken tyckte
mycket om.
Säger Gunnar Eriksson försynt och gravallvarligt.

KJELL ARVIDSSON
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Kammarkör som
tänder irrbloss

Mölndals Kammarkör fortsätter att pröva nva

och spännande musikaliska formei. lrÄiå".i
är namnet på deras senaste förestallnine. e;

annorlunda konsert med saväl prui"r"i.
jazzinslag, trollformler och runda .ä
M;.i_

ken är specialkomponerad for fvrrifnoais iiäm_
markör av dirigenten Gunnar Eriksson.

Gunnar Eriksson är till vardags lärare vid
musikhögskolan i Göteborg octidirieent för
Gciteborgs Kammarkör oct "nif tu_e"såmUf"n.

_ För Irrbloss har Gunnar Eriksson skrivit
helt ny musik. Han har tonsatt lyrit< av Eei_
mer-Grundström, Helga Henschön och Gun_
net Llnde. men även arrangerat ett collage
med julpsalmer (!) som kommer att överras[a

publiken.
-..Musiken

har Gunnar Eriksson arbetat fram
tillsammans rned kören och de fyra
musiker som medverkar: lAats prit<ssoi,
""Å"iu)ii,tasn_us

Hjor1. Matti Ollikainen och Sebastia'n

Hankers. Mats Eriksson har skrivit t"a .fy"[_
en för Irrbloss.

Improviserad jazzmusik blandas med

be_

svarJelser mot mar-ritter. psalmer och visor.
Det hela bildar en lång sam'manhangu"de å;-

slkupplevelse. Mölndals

-K-ammarktr utnytt_

konserttokaten, Mötndals tonrttäji,
li:
l:ti.törstärka
tor att
musiken.
. Jrrbloss är körens femte stora konser-tproBl?n9.

de .tidigare märks Tiil obai;;
och ära tillsammans
med Bengt Hall_
berg, julkonserten Ros i snö och ffi;kf"lii

]9.5t:
varn

Det senaste som hette Vals i Tango gåu,
ras.

_ Kö19n bildades
Ivar Blixt.

"å_

lggl och dirigeras av Jan

- Vi försöker i första hand skapa

med

i

Mölndals kammarkör stöIler ut...förbt,
sjanger

konsthallen..

ut i

en konsert

starka känslor, säger Jan Ivar Blixt,

.. lrrbloss ges i sex föreställningar med premiär den lT april.
KERSTI HÄLLER

Irrbloss i
konsthallen
Anglar, ljus och run-

da ord uflovas inför

premiären

på

Möln-

dals Kammarkörs pur$rgl_<a

.

föreställning

Irrbloss.

Kören som
^ att st:indigtgjort sig känd
tOr
pröva nya vä_
gar bjuder den här gången på

en omväxlande föreställnins
d?ir skir körsång blandas meä

vildare tongångar från fvra
unga jazzmusiker.

Nyskriven musik av Gun_
nar Eriksson, mestadels ton_
satt lyrik av bla Helga Hen_

chen och Cunnel Linde, blan_

das med såvlil psalmer som
besvärjelser. Dirigent är Jan
Ivar Blixt.
Irrbloss har premiär söndagen den l7 april i Mölndals
Konsthall.

0örgg0R66-PowN vrorl
Mölndal:

t,

_q4

Mölndals

Kammarkör fortsätter
att söka nya musikaliska former. På söndag är
det premiär på lrrbloss,
resultatet av ett samarbete med kompositören
Gunnar Eriksson. Anglar, ljusfenomen och
några runda ord utlovas
i förestållningen, som
ges i MöIndals konsthall.
Gunnar Eriksson är lärare

på musikhögskolan i Göteborg och dirigent för Göteborgs Kammarkör och Rilke-

ensämblen.

GP MiOL

Samarbetet mellan honom.

och kammarkören inleddes
hösten.1993. Det insPirerade
honom att specialkomponera nv musik för den unga kö-

ren. lgl4'14
mestadels
Musiken består

lyrik av bland andra Helga Henschen, Helmer
av tonsatt

Grundström samt Gunnel
Linde.
Irrbloss innebär att Mölndals Kammarkör under diri-

genten Jan lvar. Blixt Pre-

senterar en annorlunda musiktrpplevelse, där den nYskrivfrlä musiken blandas
med såvåil psalmer som be-

Irrbloss heter ungo Mölndals Kammqrkörs nösta steg
in på nya musikoliska områden. Dqnno gång med nyskhvei och nykomponerad.svit su Gunnqr Erihsson.

wärjelser.

Irrbloss är Mölndals kam-frnte stora konsertprojekf Bland tidigarb

unga jazzmusiker skall kören

Till Glädjens Värn och Ara

skapa en omväxlande föreställning med mystik, im-

tillsammans med Bengt Hall-

berg.

varrne.

söndag den 17 april. Dåirefter

Tillsammans med fyra

provisation, spänning och

markörs

produktiorier kan nämnas
.

Irrbloss har premiär

På

ges föreståillningar även den
20,22,23,27 samt 29 aPril.
:^

Samtlisa startar klockan 20.
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Hato Cue Club.

Foaiåkonsort Den 100:e foaj6konsertenhed tillbakablickar på de tidigare.
Stora Teatern kl 14.
Cagolla Summarum NYbildad amatör-

symfoniorkester ger symfonikonsert'
Musik av Schubert, Mozart. de Frumerie och J Hawes. Entr6 Kronhuset kl
Mölndals kammarkör tillsam'

mans med fvra iazzmusiker och under
ledning av ian'lvar_Blixt framför nyit<rivefi musit< av Gunnar Eriksson.

Mölndals Konsthall kl

20.

Dir Malte Hagström. VasakYrkan kl
r6.
Gospell<våll V Frölunda kyrka

kl

17.

albllaka eärger av Dvorak med Birgitta Bergström. sång. Göte Samuelsson.
piano."Bo Eek. töxtläsare. Hagakyrkan kl i8.
Herren år mln hetde alod Ellen FinniläGöransson. sång, Ulf Segerborg' orgel. ToleredskYrkan

kl

18.

Voce3 siunger musik av Debussy' Gesvaldo öch-Krenek. Örgryte förs hem

kl

19.

ilartln

Bagige Eko tonar än

ur

Bell-

mans luta]-Ur Fredmans epistlar och
sånger. Drottning Kristinas Jaktslott

kt

16.

iluslkcaf6 Maggi Damm. Frölunda
Kulturhus kl 15.

AVSNY

öDNDA0

,

z4fiJq'lq

TUSIK

no.r(€il -94 Ätta band i

semifinal.

Magasinqt kl 21.30.
Aeld Par|( Underground.
Jod<ln lliole Park Lane.
lwo for yoo Valand.

End Jonsaoo Worl(!åop Bard S:t Eriks
Kållare.
Woat Jåzz Jazzhuset.

eh.U"'

West Side Jazz klubb. Rest

Kapellet, Nya Varvet. Kl 19.

Fliltonco Rest Trägårn kl 20.

Jrlln BJrula Band spelar
-på sydafrikansk jazz. ANC-gala
Muiikens

TI|.

Hus kl 20.

nuCc! YocCb Dir Johannes

Landisten kl 19.30.
Se sön. Mölndals Konsthall kl

arrangemang. "Rasrisk" med tonsatta

dikter av Dagerman. En musikalisk

föreställning med Astrid Assef, sång,
Elise Einarsdotter, piano, Olmevalla
flickkör under ledning av Anders Eriksson. Entr6. Smyrnakyrkan kl 20.
Garln {etlman och Basse Wickman.
Kusten hus, Taubeg 9,

kl

19.30.

Revy med göteborgska perspektiv.
Anders Lönnbro, Pale Olofsson, musikgruppen KAL. Stena Jutlandica.
UF Kåltvlk med gäster. Stena Danica.

VAF FöR- *\("
I AV€NY
L0BD40
toa Jam

xrh n1L
uusil(

Magasinet.

DeathgBla Fågeln, Frölunda torg kl
18,

Flve Allve Cactus.
tlanne & llre taniacg Z:ans öl-

hall.

Prlmal Scrrarn Kåren.
Streaplerr Rondo.
Best olf Lusthuset, Avenyn.
Ittntage Jazz Blg Batd Jazzhuset.

L6t

ln

trc

pancake trubadurar på

Krakatau, Holtermansg

7.

Grek|sk murlkLive. Rest Gatini.
Gåstspel av Boston youth Symphony Orchestra. Dir David Comåanday. Musik av Adams, Copland och
Lutoslawski. Konserthuset i<l

15.

Voces under ledning av Martin Bag-

ge sJunger musik av Debussv. Gesval_
do, Krenek ocb-&,houb. O-rqetseten

Se fre. Mölndals

Orgelkonsert prof Hans
Härlanda kyrka kl

Hellsten.

18.

Dmgspel till tu3on Dragspel med
Tvärdlaget, Bröderna Fe-nir. Var_

bergs Dragspelsklubb, Stenungsunds
Accordeon Club m fl. dessutoå-sång

och buskspel. Backa Kulturhus k'i
I t-l 7.
lg!|!le Hartley spelar fiot, Eber
Ståhl, dragspeUsynth, Susanne

pet_

kl 12.
Folkton och dans Storkväll

med

tersson sjunger. Axel Dahlströms
torg

sedvarlig folkmusikmix. Telelagct

från Oslo, Jan-Erik Wad6n. Kennäth
Dalbris. Kulturhuset Bagaregården.
Härlandav 8. Kl 18.
Beson & Go Stena Jutlandica.
Gunnar & Denb Stena Danica,

IrrblossMölndals Kammarhör fortsdtter att söka nyo musikolisb.a for'
mer. Musikenbestår mestadels qv tonsott lyrik och kören ger en före
stiillning med mystik, improvisation, spönning och vörme.

Frc

22/4,lör 23/4, ons 27 /4 Mölndals Konsthall.

rftilb

uh

1totfi

iltustK
Giiteborls Symfonlker Drr Hiroshi
wa*asugi. Natalia Gutman i Elgars
vlotoncellkonsert. Musik av Debissv
-

och Dutilleux. Konserthuset

l]|blor$

kl

lS.

Mölndals kammarkör tillsammans med fyra jazzmusiker och
unoer ledntng av Jan Ivar Blixt fram_

ror ny_skrlven musik av Gunnar Eriks_
son. Psalmer och besvärielser blan.rnglar, ljusfenomen- och några
9l_:,.
run_d€ ord utlovas, Mölndats Kon'st_
hall kl 20.

ilånarlem arttrt Domkyrkan kl

12.

pancake trubadurar på
Pf F tlrHoltermansg
Krakatau,
7.
fottmuCk
cbg:s ceiti
ldå+{.
tsand.
pard-isg/Kom_
passg.

__Slottshugget,

Kl

19.30.

Eber

Gladträffen, Monsunen,
^E-tärl 14.
IJlrdvadersg

Kl

Be$n &

16.

Go Stena Jutlandica.

Gunnar & Denlt Stena Danica.

0NsDAg

2?A 1,t11
ilustK

Jazz Nils Bertil Dahlanders euartet.
s:t Eriks Källare.
Onsdagsklubb ombygg-

tletettlta

nadsflynad
Kyrkog2-

till resi Christina.

Lill-a

Gladazr West Side Jazz klubb. Rest
Kapellet, Nya Varvet. KI

tadl GrG

19.

,azrbarrd Jazzhuset.

Do Re ilF*ölcn Blå Stället.
Yocal Bard Cafd Hängmattan kl lg.
Andeccolr e Knue spelar Comelis.
7:ans Olhall.

Intlorc
kl 20.

Se fre. Mölndals Konsthall

iltrCk I vårftvållen
23-

Domkvrkan kl

Altåköten Noviserna och

Väster-

sångarna hälsar våren välkommen.
All6gården, S All6g 4. Kl 12.

lrltonuc

och kören Corona. Artisten

kl 19.30.
Eber Ståhls Swinq Fiftv. Toleredsskolan kl 14.

FREDA0

z'tlq nqq

MUSIK
Göteborgs SYmfoniker Dir Neeme
Järvi. SolJustus Frantz, piano. Verk
av Beethoven och R Strauss. Konsert'
huset kl 18.

lrrbtoas Mölndals kammarkör till-

sammans med fYra jazzmusiker och
under ledning av Jan Ivar Blixt framför nvskriven musik av Gunnar Eriks-

son. Psalmer och besvärjelser blandas, änglar, ljusfenomen och några
runda ord utlovas. Mölndals Konsthall kl 20.
fehkören Vårsånger på Telias trappa, Kaserntorget. KI 12.
Peter Jolrannides & Magnus Ottertun trubadurar. Caf6 Kosmoskatten,
2:aLängg 20. Kl 19.30'
Honrl Lesldnen Stena Jutlandica.

lre

små glriår Stena Danica.

(,IIESORN-roSTTN
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Kören som överskrider
gränser och lyckas!
Konserten
Irrbloss
Mölndals kammarkör
Dirigent: Jan-Ivar Blixt
Matti Olikainen, piano, Mats Eriksson, gitarr,
Sebastian Hankers. bas och Magnus Hjort,

trummor

Musik av Gunnar Eriksson. Mats Eriksson,
Rautavaara med flera
Mölndals konsthall, fredag

ATT ARBETA med Mölndals kammarkör är
ett sätt att leva, sa Jan-Ivar Blixt när han hälsade välkommen till lrrbloss. Man tror gäma

pä den beskrivningen.

Mölndals kammarkör är. nämligen en av de
körer som inte bara sjunger bra. Den agerar,
den gör föreställningar och inte bara konser-

ter, och sådant tar tid. När det gäller att sjunga
rakt upp och ner så finns det förvisso körer
som är bättre och fler som är sämre, men när
det gäller att forma en programmiissig hethet
hör Mölndalsgånget definitivt hemma bland
eliten på den här sidan landet.

Dessa ord från en dikt av Erik Blomberg var
vad som mötte oss när vi anlände till Mölndals
konsthall, och det var musik och texter i den
andan som följde oss genom proglammet, och
till detta var förstås den erikssonska atmosfären en god följeslagare.

!!t
EN FASCINERANDE blandning av visa och
folkton, jazz och fria ljudkombinationer, till

texter som delade med sig av kunskap och erfarenheter på tankeväckande och roligt sätt.
Inneslutna i musiken och stundtals i mörker
blev koncentrationen fullständig. Skall man
skrida över gränser, här i riktning mot jazz, sä

måste själva gränsöverskridandet vara utan
både pass och visum.

Mölndals kammarkör och de medagerande
jazzmusikerna var i det fallet föredömliga.
Omärkligt kompletterade man, trädde framför
eller stod i bredd med varandra musikaliskt.
Och det är när samarbetet går så smidigt som
genrernas bästa sidor förstärker varandra.
Inte undra på alltså att lrrbloss fyllt Mölndals konsthall till sista plats ett antal gånger redan och gör förmodligen så även vid kommande

tillfällen.

!!n
IRRBLOSS var en f<ireställning med mycket

Gunnar Eriksson över sig. Som kompositör
och arrangör, men förmodligen också som
andlig inspiratör.
Var inte riiddför mörkret
ty ljuset vilar diir
Vi ser juinga stjdrnor
ddr intet mörher dr

HÄKAN DAHL

höloss sjävarrtänder i en

På

Artisten i ensemblesalen
Torsdag

5/5

I{lockan 19.30
Ring ftir

biljet* Artisten, zzg 40 or eller Boka, tg 6s oo'
u...när det gäller att forma
en pro$rammässig
helhet hör MöIndalsgiinget deffnitirrt hemma
bland eliten på den hiir sidan landet."
Håkan Datrl, GP

Zutj ffih

6*o$*er-r.
Bili. må-fr. 8-12, 1 3-16.30
tel. 77340 01, sarnt vid konserten,
dessutom på BOKÅ, tet. 136500.

ORGETKONSERT
l{utida orgelmusik
Studenter f rån kyrkomusikerutbildningens åk. 4 spelar verk av bl.a,
Hambraeus, Ligeti, T Nilsson, p-O
Sjögren samt R

kheffer (uruppf.)

lltvållkl, 19.30
OBS! Hagakyrkan

RYTMIK-

rönesrÄu,nr.rc
Elever fiån rytmiklärarlinien

gestaltar egna musik- och
rörelsekompositioner
Ons 4 maj kl. 19.30

fonrertsalen

tRRBtOSS

tlölndols
kommorkör
Dir: Jan-lvar Blixt

Kritikerosad föreställning enåtter
Musikhögskolans Kammarkör

Tors 5 maj ftl. 19.30
Ensemblesalen
Musikhögskolan

vid Göteborgsuniversitet

u'r AvfNY 4? ArKL- 5 HtL
I

E#^iå

7? nUeNY llarnrs t{ÅJ
1||UStK
Gecllla Ray Valand.
Sflll Young & Beautlful Jazzhuset.

knny Pane Lusthuset.
n|o Urforgettebles Douglas

Har-

per med vänner. Gillestugan kl 20.30.

KAL Malte Krook. Bosse Andersson
och Christer Larsson. Viskväll på
Ölhallen 7:an.

Göeöortls Synfonlker

solister,
Göteborgs Symfoniska Kör. Verdis
Reouiem. Dir Neeme Järvi. Konserthuset kl l9

Mölndals Kammarkör.
Jan lvar Blixt. Artisten

kl

19.30.

oPen tlll cabar6 Försommarkonsert med Mölndals Musiksällskap, Mölndals Körsällskap, sångsolister samt musikskolan. Mölndals,
idronshus kl 19.30.

LuncfrmuCk Yvonne Kamne, klari
nett, och Elsa Anna Stenson, orgel.
Därefter öppet hus i förs,hemmet. Vasakyrkan kl 12.15.

Musikafton Lars Kuhlin sjunger och
spelar orgel. Masthuggskyrkan

kl

19.

Vårsånger tittsammans med församIingens körer och solister. Ingemar
Englund. V Frölunda förs.hem

kl

19.

Eber Ståhl Anette och Uno Sevreus.
Västerträffen, Fiskebäck kl 12:

fritonug

Stena Jutlandica.

Toby MaEnusson med gäster. Stena
Danica.

W 5I.{AJ

$m**nts*
Bili. må-fr. 8-12. 13-16.30

773 4001. samt vid

dessutom på BOKA, tel. 136500

-

rardss
lvlölndols

kqmmorkör
Dir, Jan-lvar Blixt
Kritiker.osad föreställning
0BS! Ersätter Musikhöoskolan

Kammarkör

-

kväll kl. 19.30 Ensemblesaleo
Musikhöskolan

vid Göteborgs universitet

(r? 2 MÄJ 11't4

* Irrbloss

med Mölndals Kammarkör har
giort sådan succ6 i hemstadens

konsthall aft nu även götebor_

garna får en chans. Köien som
leds-av Jan Ivar Blixt ger en ex_

tra öreställning i AnGten

tors_

cen
maj. Irrbloss bygger
!fl9
.5.
tril stor del
på

nyskriven musik

av Uunnar Eriksson och innehål_
ler både psalmer och besvärjel_
ser. Tills.ammans med fyra unga

.;azzmusiker skapas en- intens-iv
rorestat lning med änglar. ljusfe_

nomen och nägra runda ord.
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Vocns

MOLNDAZ,S KAMMARKÖR
KVARTETTSÅNGARTÅVLING
Deltagande kvartetter,

il

Svensson
Tenor Jens Möller
Bas Johan Kozma

2 sopran
Alt
Tenor
Bas

Sorpan Malin Magnusson
Alt Barbro Tegland
Tenor Martin Björklund
Bas Stefan Christensson

4 Sopran Birgtta Mattson
Alt
Karolina Wikander
Tenor Magnus Blixt
Bas Stefan Modig

Alt

4

juni 1994, var foljande:

1 Sopran Tiina Henning

3

1gg

Helen

Marie-Louise Bergqvist
Jessica Coiliandei'
Magnus Hullin
Torbjörn Nilsson

Juryn bestod av:
Margot Björck, hedersjurymedlem, Jan Ivar Blixt, dirigent, samt
Iesper Ericsson, Helen Ardenheim, Karin Lindfors och sara Hellden

Jurvns bedömningskriterier:
* Intonation* Balans* Tolkning * Scenisk framställning
Obligatoriskt stycke:
"Over skogeri, över sjön"

Fritt valda stycken:
1: "Sumarnatta"

2. "Sommarpsalm"
3. "Kårleken kommer"
4. "Så lunka vi så småninsom"
Juryn fann att kvartetterna höll en bra standard.
Vissa grupper/personer forsökte att, via små gåvor, på ett diskret sätt ffi jurymedlemmar att inse hur
poången, enligt dessa personer, lämpligast borde fordelas. Juryn tackar for gåvorna men vill rent generellt
såga att de var alldeles for fä och små for att kunna påverka juryns utslag.
Därfor beslot man atr

I99 4 ÅNS KVARTETTSÅNCARPRIS
skall tilldelas

Tiina Henning, sopran Helen Svensson, art
Jens Möllere

tenor

Johan Kozmae

bas

med foljande motivering:
"en mycket njutbar tolkning av såviil da obligatoiska

som detfrttt valda stycket samt ett mycketJint samspel,'
Kållered 2417

aaoo'o!$
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Kulturpris till Blixt
Sedan något år tillbaka har ordet "me-

lodifestival" fått en
helt ny mening för

i Kållereds
låg- och mellanstadieskolor. Den som har
gett ordet en ny mening är Jan-lvar
Blaxt, årets mottagare av studieförbundet Vuxenskolans
kulturpris.
barnen

Jaq-Ivar Blixt har lyckats få
hundratals elever med
att skiva texter och komDonera musik till egna sångei, senare framförda vid en beju-

igång

blad föreställning och därmed
skåpat ett nytt begrepp: Kållereds melodifestival.

Det har sällan varit lättare
att motivera ett kulutrpris, säger Vuxenskolans jury. Arrangemang

som

allsångskonser-

ten på Ekenskolan, jul- och
vårkonserter och olika musikaler talar sitt tydliga språk.
Generationer av bam har fått
en gedigen musikalisk fostran
med Jan-Ivar som lärare.
Tillsammans med de lite äldre medlemmarna i Mölndals
kammarkör har han också experimenterat fram nya former
för framträdanden, med spän-

Jan-lvar Blixt får vuxenskolans ku.lturpris, Här dirigerar han "spela-arsmässå
med Mölndals kammarorkester och Mbtndals kamriarkör.
nande ljussättning och rörelse

i

rummet. Senaste uppsätt-

ningen "Irrbloss" är ett bra exempel på detta, menar juryn.
Jan-Ivar Blixt är också med
i gruppen som står bakom na-

tionaldagsfirandet i kommunen. I Kållered är han initia-

tivtagare till den numera etablerade 6 juni-marschen då alla skolbam tågar till Kållereds
centrum.
Detta är bara ett axplock av
det som den före detta konsertpianisten ägnat

sig åt i

mölndals kommun. Bakom

varje arrangemang ligger

,,

en

stor mängd arbete, Jan-Ivar är
känd för att kräva det bästa av

sina elever och medarbetare
men han

kräver lika myck-et av sig själv,
framhåller iu,.ryn.

DAFeDn DA0
glrnqlLe lq9'
trP AvrNY
för Sven-Eric
Jon*.ott. Tonsättaren hyllas av stuä"nt"io"n liirare vid Musikhögskolan'
Artisten kl

15.

Rvrlo rå|t{Br Natalia Mouwitz'

;d"i-;t
Kl

Käto.ht

t"t

caf6-

Bagaregården'

13.

Elever från Musikhögstof.nt-sangsoUsttinje siunger advents'
14'
och julsånger. Hagakyrkan kl
BuråskYrkan
eån$
GregorianC(

lårddamuCk

kl

16.

Stella Academica

sjunger iulsålee{'

i'iio.ofitti"utu .pelar' Vasakyrkan kl

18'

med Skårs kyrkokör och

l(vrkomuelk
-ni""-vtu--i"g.

flöjt' Skårs kyrka

Iiing Kon."tt ot"d Mölndals Kammari.;;.-;t; Jan-Ivar Blixt' Fässbergskvrocfi stoEl med kö'

iäi-Ä"i-a". ,+äedalskYrkan kl 23'
tichael Hötlund trubadur' Rest
Weise, Linn6g 54' från kl 20'

Favodtonagmbl'9n spelar välkända
kl 12'
-"toai"t. Backadalens sjukhem
Jutlandica'
stena
Beson & Co
Gunnar & Dennis stena Danica'

ForewKbs-w

m'2{l

WX Otisaag 14 december 1994
Mo;t"t>*tS r\OSiEttt
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Mitt i iulbrådskan och sent på lördagskvätlen framträdde Mölndats Kammarkör

med Aning i en fullsatt Fässbergs kyrka.

En aning av julefrid
"Jag vill stanna vid
sidan av vägen

ett litet tag
och söka nå detta

i

de

stängde ute det kompakta

vin-

termörket. Rena

som är jag",

är

fliimtade Liljeholmens

valvbågade ljusstakarna och

flyendeting

Temat

nyputsade miissingskronor. I
de höga, blyinfattade fönstren

hämtad

ur en av sångerna

som Mölndals Kammarkör framförde in[ör en fullsatt Fäss-

bergs kyrka sent

i

lördags kväll.
Att stanna till ett tag vid sidan av julen var också tanken
bakom konserten som kallats

tör Aniug. En aning av frid
och stillhet. Och stiimningen
diirinne i dert svagt upplysta
kyrkau var som giord ftir det|a.

Den senä decemberkvällen

ingav stillhet och möjlighet

till

en stunds själsfrid och eftertanke mitt i all julbrådska.

Kyrkan var svagt upplyst av
ctt dämpat ljus som blåinhe i

är vackrast när det slqrmmer",

Hjalmar Gullbergs "Ett barn
är fött idag'och "Ave Maria".
Mölndals Kammarkör bildades för fyra år sedan och be-

'Tag vill stanna vid sidan av
vägen" som tonsatts av dirigenten och en av eldsjälarna

står i dag av drygt tjugo skönsjungande unga kvinngl sstr
män. En proffsig och ambitiös
kör som bjöd minst hehundra
personer på vackra sånger av
hög klass. Det var meningen
att
lyssnare skulle ladda
batteriema, varva ner och hinna ikapp oss själva. Stanna till
ett tag vid sidan av julen, menade Jan Ivar Blixt. Det gjorde vi verkligen. Uuder en av-

bakom evenemanget, Jan Ivar

koplande bonustimme strax

Blixt.

innan midnatt. Och när kören
applåderats in för ett extranu-

stiimmor,
vackra toner, flöjtmusik och
samstämda sånger hördes från
altaret.
Publiken bjöds på både kiinda och okända sånger, sakala

som profana,
ll6adning.

i

en

samstämd

Konserten inleddes med

Diirute jagar och stressar

- oss. Vi försöker ta
julen

vi

oss

mer och tonerna av Evert Tau-

tid men den låter sig inte fångas. Vad vi diiremot kan fll är

bes "Så skimrande var aldrig
havet" steg mot det höga kyr-

fi-

kovalven biijdes flera huvuden mot varandra i bänkrader-

en bonustimme att njuta av,

losoferade dirigenten Jan Ivar
i inledningstalet.

En aning av själsfrid fick

na och den ovanligt unga pu-

bliken njöt i tulla drag.

lyssnarna under det timslånga

programmet som bland annat
innehöll Piir Lagerkvists "Det

Annica Frisk
Håkan Olsson

