
Bibbi Gustavsson är diakon
i kyrkan och berättar att detta
är femte gången Bifrostkyrkan
genomför det här arrange-
manget.

Tillslutningen föregående år
har varit mycket stor och lör-
dagens antal kanske låg kring
350.

Inte så religiöst
Hasse Alfredssons klassiske

klockare berättade ju om pas-
tor Jansson, somr{nte var så

religiös och att koåfirmander-
na tyckte om det.,il-ite åt det
hållet låg den h?fr gränslösa
festen. De rent reli[1iösa insla-
gen lyste med sin frånvaro för
att just kunna förena männis-
kor och låta dom mötas och
umgås naturligt och avspänt
utan gudliga hållhakar och
mänsklig prestige.

Vädret var behagligt små.

varmt och alla kyrkportar stod
vidöppna - även det en hand-
ling som måste vara förankrad
i tanken. Kyrktorget var över-
fullt med bord och stolar diir
man kunde slå sig ned och fika
och småprata.

Inne i kyrkan startade man
med en lite mer seriös avdel-
ning. Lennart Wallin lekte
fram taubelåtar på flygeln och
Charlotte Dahlberg sjöng k?ir-
leksvisor.

Doininanta klangel
Visst var det både rörigt och

rörligt. Folk gick ut och in i
kyrkan, småbarn doade och
skrek, en massa småprat och
glada skratt och kanskö en all-
miint orolig atmosfåir för de
som skulle framträda.

Mölndals kammarkör över-
röstade dock allt eventuellt
oljud nåir de sjungande tågade

in. De fyllde kyrkorummet
med så dominanta och melodi-
ösa klanger att folk snart tysta-
de ned sig och lyssnade aktivt.
Och niir det var dags för kören
att nyansera styrkan och låta
mjukheten och känslan flöda
då var det redan tyst och stilla
i bänkarna. Jan Ivar Blixt
ledde kören och lät oss höra
både Pär Lagerkvists "Det åir

vackrast när det skymmer"
och Evert Taubes "Så skim-
rande var aldrig havet". Lite
av sin bredd avslöjade sångar-
na nåir de lekte med "Nåir troll-
mor har lagt" och gav en
l40O-talsversion och en tänkt
Haydnupplaga.

Smaksensationel
Efter halva tiden tog man

paus för kaffe och mat, prat
och umgänge. Här bjöds
smaksensationer från såväl

Irak, Kurdistan, Burani som
Libanon och Sverige. Samti-
digt inbjöds de minsta barnen
till teater och ute på kyrkplan
visade Hällesåkers folkdan-
slag upp några ursvenska dan-
ser.

Under den senare halvan
framträdde Recast - en hip-
hop-grupp, Bifrostkyrkans
ungdomskör och Assadrazazi
med band.

Nog var det gränslöst om
man tittade på det rent yttre
dlir vithåriga pensioniirer blan-
dades med kolsvarta kalufser
och diir ljusblåa ögon tindrade
ihop med de mörkaste.

lrrgmar Särman

l*f

Annika karnevalmålar Iilla Shene.

Hårtrqnsplontqtion
gqv Clqes

håret tillboko!
Tiansolantation med mikro- och
minigiafter med en helt ny metod som
ger dig upp ti1l7.50O nya hårstrån, vid
samma behandlinestillålle.

Alun mot
kosmetiskt ytliga
kärlbristningar
Alunets effekt är omYitt-
nad sedan länge. Redan de
gamla grekerna kände till
det, och idag utnyttjas
dessa egenskaper i en pa-
tenterad ben- och fotcreme.

Cremen heter Revena och
säljs i alla hälsokostbutiker
i Sverige.

Framför allt har kvinnor
problem med ytliga kosme-
tiska kiirlbristningar, något
som blir påtagligt och ofta
generande under varen och
sommaren.

Med Revena'är stöd-
strumporna ett minne
blott...
Många dras med trötta ben.
Detta avhjälps med stöd-
strumpor, vilket dock inte iir
någon behaglig hjälp när vär-
men kommer.

För att få bekräftelse på vad
aluncremen kan göra för dig
har det gjorts ett flertal under-
sökningar. Dc flesta pekrir på
att alur: i crernefolrn har en
positiv effekt på mindre yt-
liga kärlbristningar samt
trötta ben.

Costmedic AB . Tel 03&38 73 50

Mölndals kammarkör fyller hela kyrkan med sina mäktiga klanger.
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Musik i väst
blandas med
toner från öst

Mölndals kammarkör
medverkariveckanien
kvrkokonsert under fes-
tivalen Världen i Norden'

Det åiI för att sätta samverkan kyrka

och kultur i fokus och för att erbjuda be-

cirkama av festivalen en stilla stund man

håller en kYrkokonsert.
Viirlden i Norden åir resultatet av ett

samarbete mellan Musik i Väst och

Kultursamverkan i Svenska Kyrkan' en

musikfestival som spelas i Göteborg för

tredje gången mellan den 28-31 oktober'

Une-"Iä; ta*tidigt anordnas den ock-

så i D'anmark, Norge och Finland' Delar

av utbudet planeras gemensamt liksom

utbytet med nordiska artister'

Nytt ftir i fu åir att man förutom På de

vanlieu ställena så som bland andra del av det nordiska samarbetet'

av kulturella och musikaliska upplevel-

ser i VasakYrkan.

- Det ai som en kontrast till allt ös

festivalen i övrigt bjuder på, säger Malin

Magnusson På Musik i Väst'

Blanda kulturer
Hon beskriver konserten i stilla ljus

som ett flöde av instrumentiella impro-

visationer, folkliga koraler och polskor'

blandat med liturgisk ortodox musik och

svensk körlYrik.
Detta framförs av två körer och tre so-

listen Sten Källman, saxofon, Ingrid

Brännström, sång och Jonas Simonsson

flöiter, samtliga från Amandakören'

Tövikten ligger i att blanda kulturer

och arrangemanget har blivit mycket

uopskattat] Bland andra av Nordiska

Ministenådet som ser det som en viktig

Nefeiiti och Konsert!q9e'$l${$$3$
otfJlI 

okrober bjuds det pä en stund Christel Hofberg
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Meditativt med kammarkören
Mölndals kammarkör har

giort sig känd för alt exPeri-

mentera med sin sceniska
framtoning.

Man har velat göra körsång

också till en visuell uPPlevelse

för publiken, och jobbat
mycket med rörelse och ljus.

-Vi har många gånger tänkt
att vi ville göra en konsert där

musiken får stå i centrum och

vi kan koncentrera oss På att

verkligen sjunga vackert. sä-

ger körens dirigent Jan-Ivar
Blixt.

-Därför bestämde vi oss för
att göra en kYrkokonserr i

samarbete med organisten
Johannes Landgren. Vi jobbar
fortfarande sceniskt, men har

arbetat mycket mer med sång-

en än tidigare.
Konserten bygger På de

klassiska latinska texterna i

den romersk-katolska natt-
vardsgudstjänsten (KYrie.

Gloria. Credo. Sanctus och

Agnus Dei.)
Dessa texter har tonsatts av

otaliga komPositörer genom
seklerna, och kören gör sitt
eget collage av valda stycken.
I konserten blandas enkel gre-

goriansk sång med modema
kJanger. Tolvstämmiga körar-
rangemang från renässansen

vävs samman med verk av

modernare tonsättare genom

Förra året kunde man se dem dansa och skrika på scen i succökonserten "vild i min

mun". t år tar Mötndais kammarkör elt kliv åt andra håtlet i den meditativt stäm-

ningsfulla konserten "Syndigt osynligt"'
Foto: Johan Melander

Johannes Landgrens imProvt-
sationer.

Hans orgetspel rör sig i

gränslandet mellan komPosi-
tion ochrimprovisation. Där
blandas stolar och formsPråk

lör att ständigt skaPa nya ut-
maningar för lyssnaren.

-Det kommer att bli en otro-
ligt mediativ och stämnings-
full konsert, dåir Publiken
verkligen får lugn att ladda si-

na batterier, säger Jan-Ivar
Blixt.

"Som osynligt" har Premiiir
på lördag i FässbergskYrkan

och följs av en kortare kon-

sertturn6 efter nYår.



"Vi Yill förvånavår publik"
Tanken är att blanda mässatser, gregoriansk musik och moderna toner
Nu tar Mölndals kammarkör steget från
Eva Dahlgren till romersk-katolska
mässor! På lördag är det åter dags för
den populära kören att göra entr6.

Iv JENNY DAHL
03r-62 40 00

Vild i min mun hette förra årets succ6turn6 där kam-
markören tolkade sånger av Eva Dahlgren. I år har de
$kt sig sig tillbaka till mer traditioneila sånger. Kon-
serten bygger på klassiska latinska texter i den ro-
mersk-katolska nattvardsgudstjänsten som Kyrie elei-
ron och Gloria in excelsis deo.

^SVntlSt 
osynligt heter årets konsert som har premiär

rå lördag i Fässbergs kyrka. Konserten fungerar också
;om staltskottet för en kortare turn6 med början efter
ryår.
- Det är viktigt att fortbilda sig rent musikaliskt, att

ltveckla sig. Det här ska verkligen bli jättekul, säger
Vladelene Axelsson, som sjunger i och är pressansvarig
ör kammarkören.

Kören kommer inte att göra konsert av en hel mässa,
rtan väljer delar ur olika mässor.
- Vi gör alla upptänkliga variationer. Allt från moder-

ra tolkningar, till sådant som är förankrat i traditionen.
/i gör ett eget collage av valda stycken, säger hon.
Mölndals kammarkör består av 30 medlemmar mel-

an l8 och 35 år. Den låga åldern gör att experimentlus_
an är stor, enligt Madelene Axelsson.

.- Ja, det tror jag. Vi vill gärna förvåna vår publik. Det
jorde vi genom förra årets turn6 och jag tror vi kom_
oer att göra det med årets upplaga också, säger hon.
Madelene Axelsson berättar att tanken åir att blanda

Jassiska mässatser, enkel gregoriansk musik och mo-
.erna toner. Men det är inte bara musiken i sig som är
iktig.
-_Nej, vi vill bjuda publiken på en helhetsupplevelse,

åde genom syn- och hörselintryck
Det är svårt att bestämma vilket som är roligast att

junga, modernt eller klassiskt, men Madelene Axels-
on gillar de traditionella styckena.
- Just den här typen av musik är skön både att lyssna
ll och att sjunga. Det ger en lite meditativ känsla, säger
on.

l1äning ger färdighet. Den 30 man stqrhq hammarkören övqr in i det sistc. r morgon iir det dags
för premiiiren i Fcissbergs kyrha. Kören har haft stora framgångoi. rarro irnt r'inil-aå prl" p, antbiistframfördq enshildq stychet i SM ikörsång.

Bild: THORE LEYKAUFF
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MöLNDAI.S KAMMARKöR
Johannes Landgren, orgel

Fässbergskyrkan lördag 2l novemher kl 18.00
Biljetter: Mölndals informationcentral tel 031-67 70 57. Pris 80 kronor

Mer information:http://listen.to/mk.
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uörNDALs KAMMAnTön

Johannes Landgren, orgel
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