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under
tidspress
LåtenThil6 klockades på 1,30. Det
är vackrast när det skymmer tog
2,30. Bossa buffa sjöngs på s"" "
blankt" En sekund iiu äcå na,ifrout.
kammarkör hade spräckt tidsmar_
ginalen. Nu vann cle istället.
1!_!ENA STROMBERG
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- Det är verkligen en adrenalinkick. Och även
om vr är en grupp jobbar alla med
sitf ;;J ;i:
tryck. \'arje ansikte är liktigt. ingen
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Varför låter ni bra?
att v-i vågar vara individer med olika
_ .Därför
roster,
såger Erika Allansson.
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lazzkväll.
Jenny Willön s<ing, Sebq.stiqn Hanbers, hont r ab qs. M qt ti Ollikaine n
piano, framför bI a jazzstandards frdn 30- och
40 - t ql. Lindome går den,
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Mölndal
Sagostund frän 4 är på Balltorps bibliotek kl 10.
lnternationellt cafd i Fågelbergskyrkan kl 7L-L4.
Gympa på Stretered kl 19. * Min bäste väns bröllop.
Bio Möllan, kl 19.

Aktiviteten, damer och hernr kl L7.
- Gympa på Lindomegården kl 19. - I
19. - cöteborgsortens Rasfjäderfäklt
Brattåsskolan, Kållered, kl l-9. Framt
ter.

I MORGON:

Hänyda Utställning: Ali Pournoroozy I
Nemeshallen, Kulturhuset, I o m 261
jemålningar. Konsthyllan, Kulturhuse

-

Mölndal
Sagostund frän 4 år på Krokslätts och Lindome bibliotek kl 10. - Trivselträff. Hemlandstoner sjunger
och spelar. Bifrostkyrkan, Rl 12. - Trim-gympa pä

Bild: MARIA GRANDELIUS

pressat schema. Mölndqls kammarkör övqr som biist inf ör premidren på
Samtidigt har mqn kvalificerat sig

till final i hör-SM

sin nya f örestiillning

"Vild i min mun"

och reser till Stockholm i helgen.

Toner som bär tilI kör-SM
MOLNDAL:

It

/r

"Ung och stolt"i arrangemang för georgisk
manskör. "Jag klär av
mig naken"i ett arranl
gemang som inte går
att känna igen alls.

Mölndals kammarkörs
nya föreställning består enbaft av Eva
Dahlgren-låtar.
lv

NIKLAS SIDMAR

031-62 40 00

I ett litet rum på musikskolan i
Kvarnby trängs killarna i kören
och arbetar med låten Ung och
stolt, i ett annat finslipar tjejerna några rader i verket Jag klär
av mig naken. Det drar ihoP sig
till premiär och Mölndals kammarkör repeterar frenetiskt under de närmaste veckorna.

- Det är inte meningen att vi
skall vara något coverband.
Men Eva Dahlgren har gjort
mycket som vi tycker är bra,
därför fick vi tanken att omvandla hennes musik

till

en

körkonsert, berättar Sara Helld6n, pressansvarig i kören.
Mölndals kammarkör är aktuell nu av två skäI. Dels förestä]I-

ningen "Vild i min mun", dels
har kören gått till final i svenska mästerskapet i körsång
sonl.avgörs i Stockholm till hel:
gen.
- Men det som vi koncentre-

slår upp sina pärmar På kom-

mando är något av en skräckbild för oss, konstaterar Sara
Hell{6i1, : i,. il

Till finalen i kör-SM tog

sig

lingen kom som en extragrej,
där använder vi oss av befint-

Mölndals;.rk3.mmarkör genom
att först vinnå den lokala uttagningen i Göteborg och därefter
en regional uttagning för södra

ligt material, säger Jan Renell,

Sverige.

rar oss på är premiären. Täv-

regissör i kören.
Just att använda sig av regissör är en av de saker som är
speciellt för Mölndals kammar-

kör. Sceniskt tänkande

och

agerande är viktigt, liksom att
komma bort från den traditionella bilden av en kör.
- Den svartklädda kören som

- Det var väldigt överraskan-

de för oss,

vi

hade egentligen

inte tänkt vara med alls från
början, tycker Jan Ren€ll.
Men tävlar gör de. Kören deltar i den fria klassen i kör-SM,
vilket innebär att kören får välja sitt material själv till skillnad
från soecialklassen, där delta-

garna sjunger ett obligatoriskt
stycke. På programmet i finalen står en bohus!änsk fiskarsång, Pär Lagerkvists Det är
vackrast när det skYmmer och
ett modernt körstycke som heter Bossa buffa. En jurY bedömer sedan framträdandet enligt
vissa fasta kriterier.
- Men man kan ju fråga sig
vad som är bra körsång. Jag
tycker inte att det viktigaste är
att det är perfekt rent musikaliskt, det måste bli något som
publiken kan ta till sig. Vi är
nog en typisk livekör, konstaterar Sara Helld6n.
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Barn & Ungdomsklassen

Fria klassen

Diskantkören Tyresö Musikklasser
Körleilare Anne Äaltonen Samuelsson
Diskantkören har funnits sedan 1987 och består av 21 flickor i åldrarna 13-17 år. De brukar repetera en gang i veckan och framträder
förutom vid musikklasskonserter även vid andra tillfallen, främst i
Stockholms kyrkor. De har bland annat medverkat vid framförandet
av Benjamin Brittens "St. Nicholas"

i

:
:

i

Sankt Gorans kyrka.

Mölndals kammarkör
Körledare Jan-lvar Blixt
Den första konserten gav kören lQQO tillsammans med jazzpianisten
Bengt Hallberg. Sedan-dess har repcrtoaren ständigt utökats och
inneiåller en [landning av visa, folkton, jazz och fria ljudkombinationer som presenteras i text, musik och sceniska uttryck. Kören har
under åren gjort eft flertal gästspel och utlandsresor.

Forssaängkören

The Master's Voice

Körledare: Stigarne Karlin
Forssaänskören är en flickkör som bildades 1977. I dag består kören
av 44 midlemmar i åldrarna 12-18 år. Kören drivs genom Borlänge
kommunala musikskola och uppträder flitigt inom kommunens
musikliv Under åren har Forssaängkören konserterat utomlands i
bland annat Danmark, USÄ, före detta Tjeckoslovakien och Ryssland.

Körledare: Maria Sandell
Kören bildades 1988 på Musikhögskolan i Stockholn av personer
med olika kpklig bakgrund. The Master's Voice byggde upp en egen
profil bland'gospelkorir med sin inriktning.på samtida gospel och.
ioulrnusik. (trren består av 30 personer och har framträtt rned välkändd artister både på konserter och i TV.

Köramellerna

Scatcats

Körlodare: Karin Fagius
Medlemmarna i Köramellerna är elever i årskurserna 5 och 6' Kören
är en av fira körer inom Lunds Musikskola. Repertoaren är blandad
Några årligen återkommande konserter som Köramellerna deltar i
ar julkonserten med Malmö Symfoniorkester,_jul- och Luciakonserter

Körledarc Anders Giiransson

i

Lund samt Vårkonserten med övriqa körer från Musikskolan.

Scatcats startade hosten 1990

i

Uppsala med tanken att hifta.en ny

stil inom körmusiken. Medlemmama anser sig inte vara en vokalgrupp
eller kör i egentlig mening - de är 19 olika indMder som är öppna för
flera musiksiilar öch arbetsformer. De anangerar musiks\'cken själva
och har uppträtt vid festivaler, konserter, i radio och T\l
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Hedrade.
Mölndqls
kammarhör
på sceneni
Globenunder Jan-Ivqr

Blixts ledning.

llr-körer för milj oner
I kväll har Möndals
kammarkör premiär
på Eva Dahlgren-programmetvild i min
mun. Samtidigt kan
TV 4:s publik se dirigenten Jan-Ivar Blixt
gå upp på Globen-scenen för att ta emot ett
hederspris för Bossa
buffa där även fötterna var vilda.
Av KRISTINA TOREU.
08-1102 18 99

TV 4

sänder avslutningen av

Toner för mil-

joner, det för-

sta.

svenska

mästerskapet i

i en inspelning

saängkören från Borlänge, Köramellerna från Lunds Musikskola.

Fria klassen: Mölndals kam-

markör, The Master's Voice,
Stockholm, Scatcats från Uppsala.

Specialklassen: Hjo kyrkas
ungdomskör, Kammarkören
Sångkraft, Umeå, Orebro kammarkör.
När publiken på Globen tog
plats på kvällen hade körerna

redan klarat av finalpassen.
Det skedde i Filadelfiakyrkan i
Stockholm tidigare under lördagen samtidigt som "världens
största TV-kör",2 556 sångare,
och de artister som förgyller ga-

lan repeterade.
Varje kör hade tio minuter på
sig i finalen, för Mölndals kam-

markörs del innebar det tre
verk.

Det TV 4:s publik får vara
med om i kväll är prisutdelningen samt framträdande av
segrarna. Dit hör inte Mölndalskören men det blev pris
ändå.

Juryn hade nämligen ett litet

Blixt och
hans gäng fick inte högst poäng
sammanlagt i sin klass men de-

problem. Jan-Ivar

ras presentation av Arne Mellnäs Bossa buffa imponerade
oerhört på juryn.
- Därför får Mölndals kam-

markör pris för det bäst framförda enskilda stycket, meddelade Christian Ljunggren, ordförande i Körsam. Varpå JanIvar Blixt fick gå upp på scenen.

-Det känns nästan som om
det är det bästa pris vi kunde få,
vi ä1 jätteglada, sa han efter galan.
Nu behövde de inte vara kvar
i Stockholm under söndagen
för att spela in den cd med segrande körerna som ska finnas i
butikerna lagom till jul.
-Vi kan koncentrera oss på
vårt Eva Dahlgren-projeliit, vi

hade inte orkat mera.
Tyvärr blev det inget framförande i Globen av Bossa buffa,
så den upplevelsen går även TV
4-publiken miste om. Texten är

Ciceros Ingen dansar nykter
och rörelserna uppenbarligen
därefter.

- Det är rena kamikazekoreografin men kören är såpass

från

pigg så det är inga problem, sa

Globen lördagen den l5 november.
Över 17 000 sångare, fördelade på 612 körer från hela landet, deltog i kör-SM 1997. Tävlingen inleddes med läns- och

regissören Jan Renell.
Vild i min mun ges i Mölndals
Konsthall. Där framförs sånger

körsång,

-

regionfinaler, finaldagen återstod tre körer i varje kategori:

Barn & ungdom: Diskantkören Tyr,gsö musikklasser, Fors-

av Eva Dahlgren i personliga
tolkningar med förhoppningen
att konserten skall bli en upplevelse både för dem som känner
till hennes musik väl och dem
som inte gör det.

Telefonväxel: ...............03 | - 27 27

Prenumeration, kassa. växel:

0O

Birgitta Bramer

Växeln lir öppen må - fre 9-12, 13-16.

Telefax
E-Post.

.......031 _2:-7214

Redaktion:

.......031 _2t7126

. .mp.redaktion@otv.se
Postadress: Box 153, 431 22Mö1nd,al
Besöksadress: Brogatan 16, Mölndals Centrum
Postgiro 49451 5l - 1. Bankgiro l5g _ 1800.
Prenumerationspris: Helår 295 kr.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Kjelf Arvidsson .. . ... .031 - 87 98

Allmänt: EvaWigartz
Allmänt, sport: Kalle Karlsson
Allmänt: Merwi Andelin Andersson
Folk &Familj: Krisfina ELindahl .

68,

070

_7g0 4432
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. .031
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_

27 38
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_

2j 96

17
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Annonser:

Jan-AndersWimarsson ........031 - 27 71 3l
Britt-MarieJohansson .........031 -27 4285
Ortstidningar i Väst AB
Verkställande direktör: Roger Boström

Tryck: Tryckerigården, Bollebygd
Förinsänt, ej bestäIlt material ansvaras ej.
Tävlingsdeltagare svarar själv

för

Eravo!!!

... Möndals kammarkör, som i går fick Juryns specialpris
for bästa enskilda framträdande i Kör-SM som hölis

i

Globen. Priset fick de for sitt framfcirande av Arne Mellnäs

Bossa Buffa. Scatcats från Uppsala vann den fria

klassen, Kammarkören Sångkraft från Umeå segrade i
Specialklassen och i un-gdomsklassen tog Forslaäng_
kören från Borlänge hem frirsta priset

ev vin"stskatt.

M
v#w
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Eva Dahlgren genom vilda munnar
Körsång är inte alltid ä la Lönnå: likadant klädda sångare
som sjunger från
notpärrnar. Det kan
också vara vilda
munnar med erotisk
undermening.

har en tendens till det,
men vi vill ha det så, med en

arrangerats

kompositör som övergripan-

för att inte bli

031-62

4l

90

Mölndals kammarkör tar
För öga och öra. Mölndals hqmmarkör tqr Eva Dahlgrens musih i
sina strupar. Och tiivlqr i Globen pålördag.

sig an Eva Dahlgrens livsverk i konsertserien Vild i
min mun, namngiven efter

ett av

musikstyckena pä

- Rätt ordning på
är viktigt
för att de ska ge

Eva Dahlgren hälsade på
kören i våras när projektet
hade kommit igång och ska
även lyssna på genrepet. I
början fanns en rädsla för
att tolka henne fel men kören har alltmer gått på sina

rätt intryck. Exempelvis för Dunkla
skyar som handlar
om Sverige under

intentioner och känslor.
- Hon kommer kanske
inte att tycka om allt, säger
Sara Helld6n.

- Vi

en dålig kopia, sä-

de helhet.

en av körsångarna.

låtarna

ger Sara Helld6n,
Dahlgrens kompositioner har klätts
i visuellt sceneri och

ny tondräkt. Ung

och stolt, har arrangerats som georgisk
av!E!4_g_IlgqlBEBQ

ten med den känslan.

Det låter spretigt?

hennes senaste album.
- Vi har försökt att arbeta
oss bort från hur originalen

manskör. Jag klär
av mig naken, har

fått

modernistisk

"Hon
kommer
kanske

inte att
tycka
om allt"

klang. Kom och håll

om mig, kan få vem

som

helst att drömma sig tillbaka

till tonårsdiskot på 70- eller
ll0-talet.

tyska

nazisttiden,
en låt som är både
politisk och anklagande.

Så den

kanske inte sist?

ligger

-Jo, faktiskt. Den är just
nu i slutet - för att vi vill att
publiken ska lämna konser-

Premiär 22 november

i

Mölndals konserthall.
Men innan dess ska sångarna som en av landets tre
bästa körer i sin klass tävla i
Toner för miljoner i Globen
på lördag.

ytr'
q+utq

KammarI

kor
Det blev

inte

någon SM-titel för
Mölndals Karnmarkör; men den fick

juryns specialpris för
bästa enskilda framträdande.

för vana att låta saker och ting

Stockholm. Mölndals karunarkti var en av fre

hända under sina framträdanden. Tanken åir måhiinda att
ingen ska frestas att luta sig
bakåt och sluta ögonen för att
bara lyssna till sången
det
ska finnas spännande saker
både för öron och ögon under

köreX från hela landet som del-

konserten.

I

söndags var det

Globen

i

kör-SMi

tog i finalen i den fria klassen.

i

*

Det siirskilt bra framfrädan-

den klassen gick

det, som föranledde juryns

Scatcats från
Uppsala,'medan Mölndals

specialpris, giorde kammarkören med Arne Mellnäs'.tsoxxa

Segern

emellertid

till

kammarkörs sätt

att

agera

Vilda

i sina

munnar är kammarkörens medlemmar. Uttrycket är lånat av Eva Dahtgren

Buffa,

imponerade påjuryn.

,.osom nu

är vild i

Mölndals Kammarkör är
tillbaka med ett nytt projelrtr.
"Vild i min rnun" heter konserten, som bygger på Eva
Dahlgrens text och musik. I
våras reste hon själv hit för
att träffa kören.
- Hon var väldigt nyfiken
på oss, och hoppades att vi
skulle kunna inspirera varandra, berättar körens dirigent
Jan-lvar Blixt.
I våras bestämde sig Mölndals Kammarkör för att göra en könsert, baserad på
Eva Dahlgrens text och musik.

- Vi skrev ett brev till henne och berättade om vår id6. Att hon kom hit och hälsade på var väldigt viktigt, eftersom vi

fick

chansen att stiilla frågor om hennes

musik, säger Jan-Ivar Blixt.
Kören valde ut några av Eva Dahlgrens
låtar, men tyckte att det var viktigt att det
inte skull,e bli någon exakt kopia av originalet.

Med hjälp av arangörer har kören giort
sin egen tolkning av musiken. I"klangerna

fiuns alh fråri nordisk mystik och georgisk manskör till dagens klubbmusik.
Med i fcireställningen åir slagverkarna
Jonas Larsson och Per Sjögren, basisten
Sebastian Hankers och en stråkkvarlett.
hemiär blir det i Mölndals Konsthall den
22 november. Andra konsertdatum iir 23.

25,26,27 och 29 november.

- Vi hoppas att konserten ska vara en
upplevelse både för dem som kiinner till
Eva Dahlgrens musik sedan tidigare, och
dem som inte gör det, säger Jan-Ivar
Blixt.
Mölndals Kammarkör iir en ung kör,
med stor lust att exprimentera och göra
körsång till en visuell upplevelse för
publiken.
Medlemmarna iir mellan 20 och 35 år.
och de första konserterna giordes 1990

tillsammans med, jazzlegenden Bengt
Hallberg.

Därefter har kören jiimte gästspel och
utlandsresor presenterat ett större konsertprogram varje år, under ledning av JanIvar Blixt och Jan Renell.

till dig som är vår vän i publiken

Ung och stolt
jag är en krigare
med vo på mej går livet vidare

iag är marken under dina skor
jag är dammet och smutsen
ängar om våren
iag är upproret dår friheten bor
jag är syret ni andas
iag är ljuset ni drömmer
allt lever i mej
Eva Dahlgren
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Orden är Eva Dahlgrens, och det är hennes text och musik som
är byggstenarna i vår konsertserie "Vild i min mun". När vi börja_
de jobba med projektet i våras kom Eva Dahlgren hit för att träffa
oss. Hon har själv alltid varit fascinerad av körsång, och hoppades

att vi skulle kunna inspirera varanora.
Med hjälp av våra arrangörer har vi tolkat Eva Dahlgren på vårt
eget sätt. I klangerna finns allt från nordisk mystik och georgisk
manskör till dagens klubbmusik. Vi vill att konserten ska vara en
upplevelse både för dem som väl känner till hennes musik och
dem som inte gör det.
Med oss på scenen har vi slagverkarna Jonas Larsson och
Per Sjögren, basisten Sebastian Hankers och en stråkkvartett.
Kören leds som alltid av dirigenten Jan-lvar Blixt och regissören

Jan Renell.

-s<
L-

"Vild i min mun" kan du se i Mölndals Konsthall föliande
daqar:
lördag 22 november kl 1 9.30 premiär!

G'

söndag 23 november kl 19.30
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tisdag 2s november kl 19.30
onsdag 26 november kl 19.30
torsdag 27 november kl 19.30
lördag 29 november kl 19.30
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Välkommen!
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information och biljetter

=rrg-a
Fr

Har du några frågor så ring till Sara Helld6n, tel 031-12 33 43.
Biljetter bokar du på Mölndals Informationscentral tel 031-67 70

I-

57

:c3

eller genom körens medlemmar.
Pris 80 kr. Barn upp till 12 år 40 kr.

Titta också på vår hemsida:
http://home
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.swipnet.se/-w-.i
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Enastående föreställning
Eva Dahlgren blev mållös av sina egna sångJ
"Jorden är ett litet
rum". Det är titeln på
en av Eva Dahlgrens
sånger. Ett annat
litet rum är Mölndals
Konsthall. Litet, men
ändå tillräckligt stort
för att rymma stora
upplevelser. Som
Mölndals Kammarkörs senaste projekt,
"Vild I Din Mun", titl

exempel.

På pappret kanske det inte
verkar som någon stor utma-

ning. Den drygt

timslåriga

föreställningen bygger på 15
av Eva Dahlgrens sånger. Låt
vara au Dahlgrens musik inte
iir ett självklart val för en kör,
men der är ändå den bäst säl-

jande kvinnliga artisten

I

svensk musikhistoria. Månsa
av hennes sån-eer år kanda, än
del till och med en aning uttjatade. lVlen har man fantasi och
experimenllust kan man söra

Kammarkören tar man sällan där man stä!rer den. Rörelse och
dramaturgi ingår

konserten.

textraden "En naken man är en
naken man" llrån "Jag klär av

mig naken".1 om och om isen.
De gör det med både frenesi
och en perfekt, men ändå lekfull rytmik.
Och arrangemangen är även

musikaliska arrangemangen.

lyssna på.

koreografi. Publiken bjuds

igen. Det tyckte även Eva

lika mycket teater som
musik. Varje stycke ges en
nästan

i fortsättningen lika fantasiful-

fantasieggande scenisk inrammng.

Blixt

la och överraskande. FörestäIlningen spänner över ett
enormr musikaliskt reqister.
Kontrasterna är många.

en ring runt publiken och
sjunger :'Jorden är ett Iitet

Eva Dahlgren fanns för

Kammarkören iir förstärkt
med en stråkkvarlett (inklusi-

något nytt och ston av

der

iir

iust

redan kända. Och det

vad Mölndals

Kammarkör

under ledning av Jan Ivar
gör.

övrigt i publiken under lördagens premiär. Efter föreställningen val hon överväldigad
och mållös. Jag för-står variör.

det är omöjligr.irr inre bli
imponerad. Mölndals Kammarkör har faktiskt satt ihoo

en helr enaslående

lörestäil-

nlng.

UppfinningsrikeJomen är
verkligen slåend;. Det sakrar
helt betydelse oft: man aldris

hört Dahlgrens lr{ar förul
eller om man kan varenda

strof utantill. För. ingen har
nägonsin hört Dahlgrens sånger så här.
Man ramlar nästan av stolen
tiån allra första början. I inledningen närmast vr-ålar de fram

ve elbas), samt

slagverkare.

Stråkama far mig stuidtals an
tänka på Elvis Costellos experiment att korsa sin popmusik
med just en stråkkvartett. N{en

nästa sekund har slagverken

tagit över. Det musikaljska
landskapet har med ens nrars
om till en snårig konstmusikdjungel som låter som om den
haft John Cage eller Edear
Vardse som upphovsman.

Ett stycke framförs med
ackompanjemang av afrikanska trummor och tumpianol
Och dessförinnan fick vi oss
sången "Culdlock" rill livs,

kryddad med traditionell
svensk kulning.

Inte nog med de raffinerade

Och det finns mycket att
"Vild I Min Mun''

Ensemblen gör även ett fantastiskt jobb med dramatik och

Mot slutet ställer sig kören

i

rum". Varje körmedlem sjunger var sin strof, sången kommer utan förvarning som pincpongbollar från vilket håll som
helst i rummet. Det är som arr

sitta hemma framför stereon,
fast med 30 högtalare ursprid-

i en cirkel i vardagsrummet. En märklig upplevelse
da

mlnst sagt. Precis som föreställningen

i

sin helhet.

Konsthallen iir lite speciell
som konsertlokal. Med fulltalig publik blir det knappt
någon rymdklang i salen. Du
kan höra allL. Inte ett enda liud
dränks av elt annat och du lan

själv välja vad och vilken
sångare du

vill

lyssna på.

är definitivt viird att uppleva
Dahlgren.. De sju föreställ-

ningar som skall spelas

på

Mölndals Konsthall är utsålda
allihop. Men det antyddes att
det blir en fortsättning. Och
om så är fallet - tveka inte.
Ingen borde gå miste om en så

annorlunda, omvälvande och
professionellt framförd musikupplevelse med landets kanske mest nyskapande kör.
"Ung och Stolt" heter ett av
de stycken som ingår i föreställningen. Det stämmer
mycket bra in på Mölndals
Kammarkör. Att medlemmarna är unga visste vi sedan tidigare. De har även all anled-

ning att vara stolta över vad de
åstadkommit med Ela Dahlgrens text och musik.

Kent Randau

i

Inte konstigt att Eva Dahlgren såg nöjd ut
kören, förstår man varför.
Vild i min mun är ingerr ,,:'ir;"
lig körkonsert. Det är en v2r ;i.

i'

VILD I MIN MUN

nomtänkt föreställning o

Mölndals kammarkör
Dirigent: Jan lvar Blixt

musikalisk helhetsupple

Regi: Jan Renell
Ljus: Andreas A Björklund
Text och musik: Eva Dahlgren

Mölndals konsthall, lördag

Mölndals kammarkör är en av
Sveriges bästa körer. Det har de
bevisat, inte minst under Svenska mästerskapen i körsång.
Och efter att ha sett och upplert

',;,

.',,

Körens medlemmar är int(i : ;:,i:i

duktiga sångare. De är ' :'.riril
uttrycksfulla skådespelare r; rrr',
vet hur man fångar en pul'rir'
Och de är djärva.

Det är inte alltid så mycket
kvar av källan, av det som yar
Eva Dahlgrens. Detta är i allra
nögsta grad en föreställning av
och med Mölndals kammarkör.
Man har vågat inspireras av
georgisk körsång. Man har an,ränt afrikanska rytmer och in-

iil.ifiment och dessutom
st

en

r'åkkvarlett. Överraskningar-

I Jag klär av mig naken tycks
Eva Dahlgrens text fa ;ry innebörd när fraserna blil eri dialog
mellan man och kvinr.a Och i
den dunkla Ensam an",'ånds humorn på ett säreget ui.iirairande
sätt. Riktiga kickar å;r också
Allting om igen, Kori: ':ch häll
om mig och Ung och :is^ii.
Och visst är det här'ei.r sevärd
föreställning, även föi: oen som
inte är bekant med ]lva Dahl-

Vild i min mun är baser' ).{' . i'
Eva Dahlgrens texter ocl:, .r,1,,.

na är mänga.

sik. Och här har hennes " , r.
blivit rejält bearbetade. De.';i;t'

sin helhet. Ibland hörs bara
brottsstycket och samman-

grens musih.

hangen blir helt nya. De blir kö-

vara osagt. Men hon såg nöjd ut.
il: ic .Rr.rsch

vänts och vridits på, i alla ;liri'
tänkliga vinklar.

Många låtar framförs inte i

i.efrs egna.

Vad hon själv tyckel iriter vi
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