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Rdster, vibrerande trä, skinn och metall - det är hrmrdingredienserna nåir Mölndals Kamm

u-%

kör och slagverkarenJonas Larsson den rr november har premiär för Conzbotzr, en serie
konserter i Mölndals Stadshus.
Jonas Larsson, som bl a som grundare av kammarcrkestern Gogtg och slagverksensemblen
medverkat i ett flertal rosade projekt, fuagerar i Corroborei både soå so[st och som
en integrerad del-av körverken. Gråinserna förvad som är sång ochinsfilnent tunnas ut vilket
ger n\a, rörliga klanger.
Spectra

Precis som i körens uppmärksammade Irbloss härom året, sarnverkar musiken med sceniska
uttryck. Några konsertinslag kan t o m bäst beskrivas som "ljudsatta rörelsero, som t ex nåir
kören tolkar verk av Karin Rehnquist eller utkämpar en av Jonas Larsson specialskriven
'Rytmduell'. Andra programpunkter kan ha en mer meditativ inramning, beroende på vad kri*
ren vill förståirka eller kommenterå i musik och tex,t. Den frmsta anledningen till den sceniska formen är dock att kören tycker det iir kul. I Corroborer handlar det också om att hitta
beröringspunkter i verk från olika årnrsCrrden och skilda vltdsdetar

-Om vi lyckas, lotsar vi publiken längs en skala mellan känslomässiga motpoler, menarJan
Ivar Blixt, körens dirigent och ledare.Jan Rene[ som tillsammans med kören warar för den
sceniska utformningen, rilliigger:
-Både sceniskt och musikaliskt finns somvanligt en slags absurd humor, menvi försöker samtidigt beröra och hålla knar kiinslor på andra sidan skalan.
'Nästan illa berörd" åir därtför inte bara en teftrad ur förestiillningen, utan också en honnörsfras fcir en del av konserten. o\färme" iir ett :rnnat nyckelord, liksom 'vemod'. f Corroborer,
precis som i verkliga livet, är avståndet mellan dessa ytterligheter kortare åin man tror.

Mölndals K"rnmarkör är en ung kör; medlemmarna är mellan zo och 3o år och de första konserterna gavs r99o tillsammans med Bengt Hallberg. Därefter har man, iiimte gästspel och utlandsresor, presenterat ett större konsertprogram årligen och fått en trogen publik som vuxit
sig långt utanför hemkommunen. I våras gioide kören också succ€ med ått tamuadande under Nordisk Musikfest på Artisten.
For mer information, vg kontakta
Jan Ivar Blixt
dirigent
tel o3r-795 15 r8

datum: rt, !2, 17, 18, 22, 23

Magnus Blixt

Hanna Lindblad
pressansrarig
tel o3r-87 T 96

november

. tid:

2o:oo .

Mr Fix
telo3r-27 4z 8t

ptets:

Stadshushallen, Mölndal

Gageego spelar
de ohörda ljuden
l. lutida kammarmusik är en bristlllvara i Göteborg. Jonas Larsson,
I ! slagverkare, har länge velat ändra
på det. Nu är han en bit på väg med den
nystartade gruppen Gageego som ger sin

första konsert i kväll på Göteborgs Kulturcenter.
Han omger sig med ett tiotal musiker,
de flesta med ordinarie jobb på Konserthuset och Göteborgsoperan men med en

längtan att också spela kammarmusik
och gärna nyskriven. För den behövs.
- .Iag har själv saknat sådan musik här
i stan, säger Johanna Persson, stämleda-

re på altfiol i operaorkestern.
- I Borås, som jag kommer från, finns
faktiskt mer kammarmusik att lyssna på.
Jonas Larsson som spelat modern slag-

verksmusik både ensam och

i

gruppen

Spectra vet emellertid att människor inte

till konserter med nyskriven musik.
- Men de få som kommer tycker alltid
att det är väldigt roligt.

precis vallfärdar

Målet är att den nya gruppen ska ge
konserter kontinuerligt så att människor
lär sig att Gageego finns. Det blir två
konserter i höst, båda på Kulturcenter på
Kronhusgatan. Den andra är 16 november.

Bild: THORE LEYKAUFF

Nya tongångat. En grupp som spela.r nutida musih behövs i Göteborg,
tycher slagv erhurrru,l <tnus Lors.son,
Per Sjögren och Daniel Norberg,

altviolinisten J ohqnnq Persson och
flöjtisten Anders J onhiiV, samtliga
medlemmqr i Gageego.

Fram till dess gäller förutom repetitioner ivrig lobbyverksamhet.
- Jag berättar jämt för alla jag möter,
säger Jonas Larsson.
Stor ära och mycket pengar finns förstås inte i den här verksamheten. Två stipendier räcker till omkostnaderna för de
båda konserterna i höst.
- I längden klarar vi oss förstås.inte
utan ersättning, säger Jonas Larsson.
Tills vidare bär entusiasmen genom
svårigheterna. Det gäller kanske att ha
lika stor uthållighet som den man vilken
enligt en amerikansk myt kämpade sig
upp på ett stort berg under svåra umbäranden. Väl däruppe väntade en paradisisk utsikt och han uttalade det första ord
någon människa yttrat: gageego. Därav
alltsa gruppens namn. Associationen går
till ljud som aldrig tidigare hörts.
I kväll tolkas ljud av Welin och Cage,
Stuart Smith och Lars Sandberg.

Berit Bergendahl
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n/|öuvoRk Lördagen den
november har Mölndals Kammarkör och slagverkaren Jonas

Larsson premiär för Corroborer, en serie konserter i Mölndals stadshus. Jonas Larsson
är btand annat grundare av kammarorkestern Gageego och
slagverksensemblen Spectra
och nu är han solist i Corroborer. Kammarkörens medlemmar är alla under 30 år, och kö-

ren gav sina första konserter
1990 tillsammans med Bengt
Hallberg.

O Känslomäseiga mot-

poler utlovas i program.
met Gorroborer.

*Corroborer

kallas en serie konserter
med premiär i Mölndals
stadshus den ll november.
Där samarbetar slagverkaren Jonas Larsson och
Mölndals Kammarkör i ett
program där några inslag
bäst kan beskrivas som ljudsatta rörelser, till exemPel
när kören tolkar verk av
Karin Rehnquist eller ut'kämpar en av Jonas Larsson specialskriven Rytmduell. Andra programPunkter
har en mer meditativ inramning beroende på vad kören
vill förstärka eller kommentera i musik och text.
I Corroborer handlar det
också om att hitta beröringspunkter i verk från olika årtusenden och skilda
världsdelar.
- Om vi lyckas lotsar vi Publiken längs en skala av
känslomässiga motpoler, säger dirigenten Jan Ivar

Blixt.
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Musikkänsla

CORROBÖRER

t.a

av wrvet-

aktigt slag
Nästan illa berörd - det blir
den som går och lyssnar på
Mölndals kammarkör och
någon av konserterna i konsertserien Corroborer.
Det är kören själv som utlovar känsloupplevelser av
detta tvivelalrtiga slag. Men

Röster, vibrerande
trä, skinn och metall
det är huvudingre-dienserna
när Möln-

dals Kammarkör och
slagverkaren Jonas

Larsson den

I

för att redan från början

11

vara på säker musikalisk

tnovember har premiär för Corroborer, en

mark, erbjuder kören dessutom värme och vemod.

serie konserter

- Om yi lyckas, lotsar vi

i

publiken längs

Mölndals stadshus.

bl a grunkammarorkestern
Gageego och slagverksensemblen Spectra. Han fungerar i
Corroborer både som solist
och som en integrerad del av
körverken. Gränserna för vad
som är sång och instrument
tunnas ut, vilket ger rika, rörliga klanger.

av

roborer handlar det om att

hitta beröringspunlrter i
verk från olika årtusenden
och olika världsdelar.

I

Larsson.
-

uttryck. Några konsertinslag
kan t o m bäst beskrivas som

publiken längs en skala mellan

"ljudsatta rörelser", som t ex
när kören tolkar verk av Karin
Rehnquist eller utkämpar en
av Jonas Larsson specialskri-

menar Jan Ivar Blixt, körens
dirigent.
- Både sceniskt och musikaliskt finns som vanligt en slags

ven "rytmduell". Andra programpurikter har mera medita-

inramning, beroende

på

vad kören vill förstärka eller
kommenteia i musik'och täit.
- Om vi lyckas lotsar vi

årets konsertserie upp-

träder kören tillsammans
med slagverkaren Jonas

Precis som i körens uppsättning Irrbloss häromåret samverkar musiken med sceniska

tiv

skala

poler, menar lvar Blixt, körens dirigent och ledare.
Corroborer är ett nonsensord som egentligen inte betyder någonting alls. I Cor-

Jonas Larsson är

dare

en

mellan känslomässiga-mot-

känslomässiga motpoler,

absurd humor, säger

Jan

Renell, som svarar för den sceniska utformningen.
- Men vi försöker samtidigt
-beröra och hålla kvar känslor
på den andra sidan skalan.

"Nästan illa berörd" är därför inte bara en textrad ur före-

ställningen, utan också en
honnörsfras för en del av konserten. "Värme" är ett annat

nyckelord, liksom "vemod". I
Corroborer, precis som i verkliga livet, är avståndet mellan
ytterligheterna ibland kortare
än man

vill tro.

Mölndals kammarkör är en

ung kör. Medlemmarna

är

mellan 20 och 30 år och de
första konserterna gavs 1990
tillsammans med Bengt Hallberg. Därefter har man, jämte
gästspel och utlandsresor, pre-

senterat ett större konsertprogram årligen och fått en trogen

publik som vuxit sig långt
utanför hemkommunen. I
våras gjorde kören också ett
framträdande på Nordisk
Musikfest på Artisten.

1l oktober klockan 20 är

det dags för premiär i
Stadshushallen

i

Mölndal,

där också de resterande fem

konserterna framförs.
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Möfndals Stadshushall I l, 12, 17, 18,22,73 november kt 20.00
Biljetten Mölndals iriformations central och Mölndals Sudsbibliotek.
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l.lölndals Stadshushal I
Sista chmsen i kviill kl 20.00
Bilj: l'1ölndals Stadsbibliotek 67 72 00.

" Med Mölndals Kammorkör
hor man alltid roligt,' , GP
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Hölndals Stadshushall
i ktrill kl 20.00
Föreställnin8ar. även 22,23 november

Bili: Molndals Stadsbrbliotek 67 72 00'
Målndals infcrmationscentral 67 70 57
samt f. 19.30 vid entrdn.
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i l<väll kl 20.00
I
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Sili: Mölndals Sadsbibliotek 57 72 00.
Mdlndals informationscentral 67 70 57
samt fr 19.30 vid en!r6n.
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VULANI

Nefertiti.
ROCK-OLLE

and the OldThack. Jazzhuset.
PUTTE WICKMAN
Svend Asmussens Kvartett och Borås

Blåsarsymfoniker. Konserthuset Stora
Salen

kl

19.

PENNIES FROM HEAVEN
Bengt AnderssonTFio kl 12, Eric

Kvartett kl

14.

Liftig

södra v 22.

OVER NITE JAZZ

Claes Jansson, Richard Boone samt
Leilnart Wallin trio. Braheg 9, kl 20.
OLLE ADOLPHSON

Folkteatem besöker på rest Weise med
sitt Qlle-A.delphson-program. Kl 21.30.
CORROBORER!

Konsert med Mölndals Kammarkör
och slagverkaren Jonas Larsson.
Stadshushallen. Mölndal. kl 20

sruoexrxöReH sexÅÅs
och Betlehemskyrkans Musikkår ger
konsert. Solist: Jane Sapp. Betlehemskyrkan kl f9.
DRAGSPELSSTÄMMA

Uppträdande, dragspelsutställning,

SöNDAG

tzll

MUSIK
ROCK KNOCK

Rockbandstävling på Fågeln, Frölunda,

kl

19.

BOSSE & MATS

HB's Krog.
EN FYRA JAZZ
Gladlazz pä Rest Weise

kl

16 och

18.30.
CORROEORER!

Konsert med MöLndals Kammarkör
och slagverkaren Jonas Larsson.
Stadshushallen, Mölndal, kl 20
FRANSKT .JÄSTSPEL

Pierre-Yves Adaud, flöjt, och Magnus
Andersson, gitarr. Duo- och soloverk

15

na,5

l1i

Konsert med rörelser
- Rörelser i kon-

ningar och överraskning-

serter är som film- ar blir en konsert mer
spännande och intressant
musik: de märks
tycker Jan Blixt.
lite men det känns
- Först då kan vi skapa
kontakt
med publiken.
tomt när de är borRedan i den förra konta - som om något
serten Irrbloss använde
sig kören av regissören
fattas. Det säger
Jan Renell. Detta har medJan Renell regissör fört
positiva förändringar
för Mölndals kam- hos kören.
Enligl körmarkör.
medlemmarna
vågar de mera

APU-PRAKTtr<ANT

på scenen nu.
De kiinner att

Mölndals kammarkör är
nu aktuell mecl Corrobo-

de är medvetna
om vad de gör.
Men framför-

nv THOMAS ASTVIK

rer.

Tillsammans med

allt trygga

på

slaperkaren Jonas Larsson har kören försökt att

scen, en vihig

komponera

en bra konsert.

en

laddad

konsert med spåinning,
känslostämningar och
överraskningar.

- Vi har eliminerat barriärer för att nå fram till
publiken, säger Jan Ivar

Blixt som som är dirigent i
Mölndals kammarkör.
En barriär är att utesluta
nothäften. Kören kan då
förståi.rka budskapet med

rörelser och

tryck.

- Istället

ansiktsu-

för att

bara
skapa ett

sjunga. Vi vill
program där ena hälften
är sång och andra är scenisk gestaltning.

Med oväntade

vänd-

ingrediens för
- Med rörel-

- Vi anviinder olika gen-

rer från iezz till psalmer

för att skapa en helhet
över konserterna.

Mölndals Kammarkör

bildades 1990 då kören
bröt sig ur Mölndals musikskola.
- Vi var ett bra gäng och
ville hålla ihop, säger Jan

Blixt.

Efter

drygt

fem år är

tredjedel

en

av
"Med
kören kvar.
rörelser
- Vissa har
flyttat - för anhar vi
dra tar skolan
och jobbet för
lyckats
mycket tid.
Kören beskapa
står av en minindividuella dre ensemble
på omkring 25
uttrycko
personer. Ä-

ser har vi lyckats skap4
individuella utryck. Men
inom semma ram, säger

dern varierar mellan

Jan Renell.

en närhet till publiken, säger Magnus Blixt.

Det beror nog också på
att alla i kören förbereder
en konsert tillägger han.
Magnus Blixt, instiimmer och tillägger:
- Med konserterna vill

vi att publiken

kommer

ihåg och förstår budska-

pet. Det kan var en kåinsla
eller en speciell stiimning.
- Det ska inte se wårt ut

när

vi

framträder. Utan

ska utstråla enkelhet - och

vara underhållande.

20

och 30 år.

- En mindre kör skapar

- Tiink att få segla ut-

med Bohusliins kust under

sornmaren och sjunga i
varje hamn, säger Helen
Ardenheim med ett leende.

Konserte( ges 17,18,22
och 23 november i Möln-

dals

stadshushall med

start klockan 20.
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Lyckat med Mölndals Kammarkör
coteuor$'öornffia

Gosskör
öteborgB f rnglomssymfoniker
Dlrlgent: $imon Phipps
Sollst: Mats Persbon, baryton och
sopransolist ur kören
Musik av lves och Faur6
llomkyrkan, sönrlag
Mölndals Kammarkör
G

Dlrlgent: Jan lvar Blixt
Uus: Patrick Svensson
Sollst: Jonas Larsson, slagverk
Musik av Rehnqvist, Monteverdi,

till det himrnelska Jerusalem.

När Domkyrkans Gosskör i
söndags framförde Requiet hade
programbladet med all rätt denna aspekt med. Inte Verdis dramatik, inte Brahms tröst utan den
ljusa övergången från en ofullkomlig värld till den tullkomliga.
När Faur6s trosvissa glädje
skall gestaltas är det den rena enkelheten som behövs, och vad
kan då vara bättre än en gosskör?
Unga röster har en rak, oförställd skönhet som koristiskt kan
uppnå en perfektion som vuxna
röster nästan aldrig når. I renhet
och i silverglänsande klang. Däremot blir automatiskt det dynamiska registret mer begränsat,
vilket dock hos Faur6 har mindre
betydelse. För friden, härligheten
och den eviga vilan behöver ingen kraft. Bara möten mellan
stämmor så konsonanta att ren-:
heten bränner i lyssnatens sjäI.
Domkyrkans Gosskör nådde niistSimon
Phipps ledning. Utsöl( komplement
fanns i barytonsolisten Mats Perssorq envuxenrti.st med enkel klarhet
som ideal, och i Gtiteboags Ung-

an hela vägen dit under

domssyrnfoniker som sweränt
bygde sin del av det celesta rummet.
Körsång av helt annat slag bjöd
Mölndals Kammarkör,senare på

är

Odr i helheten ingarallt, frånvarkörsångs inre logiska

som 1500-talets Spanien eller
1600-talets Italien till Vaughan

samband med niista sångtillkörens

Williams, Eva Dahlgren eller georgisk folkmusik.

je enskild

Av detta skall nian inte dra
slutsatsen att regin tog sikte på
någon sträng och skrämmande
högtidlighet. Tvärtom! Med
Mölndals Kammarkör har man

föreställningen väl är
igång lever den sitt eget liv, tar

Ingen har musikalisliit förmått ge
stalta döden så ljust som Gabriel
Faur6. I hans Requiem förs vi till
paradiset beledsagade av änglar,
och martyrertar emot oss och leder

Mölndals Kardmarkör

just förestiillningar.

När

Vaughn Williams, Xenakis, Eva Dahlgren med flera
Mölndals stadshus, sondag

söndagskvällen.

Men det fanns gott om utrymme
slagna
klangen som naturlig del även i
samspel med kören. Särskilt som
materialet i vanlig ordning hämtats från så skilda kulturkretsar

för rytmen eller den

placering och sceniska utspel, ljussättning eller eventuell rekvisita.

Regl: Jan Renell

oss

fantasi och lån från Xenakis.

att finna, men få som kan mäta
sig när det gäller att skapa så intensivt koncentrerade föreställningar. För när Jan Ivar Blixt och
hans kör är i farten så handlar
det inte om konserter utan om

en

god kör. Lika bra eller bättre körer är emeller'.id i sig inte svårt

sig riktningar som om- och innesluter publiken som en viktig del
av förutsättningarna.
Med visionen om totalupplevelse följer förstås också ambitionen att välja medarbetare av bästa slag. Denna gång var det slagverkaren Jonas Larsson som tog
andan ur oss med hjälp av egen

alltid roligt. Tätheten och den
till för att

fasta strukturen är bara
'

ge de medverkande trygghet att
ge av hela sin kunskap.
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att furna' men få som kan träla' fanJ4si ogh lån: .från $enakis.
slg qs det gåiller att skapa så ib- ' Men äet fanns gott'om utr)tmne
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farten så handl'ar
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Hörd"r,ffi
Blixt

ilffi rrot är i

för r5fiien' ellei den slagna

klangä som naturlig del även i
samsfiet med körån. Särskilt.som
materialet i vanlig ordning häro-

det inte om konierter utan om
tats ffin så skilda kuthrkretsar
lusttOrbställningar:
'soq
.l500'talets Spanien el!''*
Ocb i belheten in#r allt, frånvar;- ,
t60Otatets Italien till Vaugha.n

ffi*L5ffi*ättffi

WiUiarns, Eva Dahlgren eller ge'
placering octr sceniska utspel' ljus- orgisk follousik.
Ot*g,B{rt Jan lvar
Reg!:_Jan-Rfl.tll
sritUring eller eventuell rel'visita
Av detta skall man inte dra
slutsatsen att regin tog sil''cte på
,Y
tar
[iv'
någon sHng och skrämmande
.Mr*ik av Refrrqvist, MonterrerdL . . igäng lever den sitt eget
inneoch
om'
som
nti$anghet. Tvärtom! Med
riatningar
sig
va.lgho Wttuans, xänärii, Eva Öahl'
det
vikrig
en
soln
publiken
Mölndals Kammarkör bar man
sluter
sren med flera
alltid roligt. Tätheten ocb den
av förutsättningarna'
stadsltus, 8öndag
fi{åtdals
-'
jöA: ,Med visionen om totalupplevgl- fasts sitrukturen är bara till för att
Mölndals-Kammarkör senare På l_,F9.,Jöljef förstås också argbiti,Q, ge de medverkande trygghet att
kunskaP.
söndpgslrva[eni.ge". att våilja medarb-etare av-bäs-; gE av bela sin
enyf.-6slag..Denna
är
de!
slaggäp1gvar
Mö5dab l(anmarkör
god !Oi.'iit " bla eller bättre {O'i.;1;ärtaren Jonas Larsgop som tog
Håhan DahI
r"t at emeuertid i sig inte wårt'' andan ur oss med bjäIp av egen

ffiffiil?lffilnagverk ,-9,-:::q3tlt::-,1*

