
MÖLilDAIs KAMMARKöR
Vild i min mun
(Tutman) EP. 21 min

Lossbrutna obh småskruvade
delar av en föreställning
byggd på Eva Dahlgrens tex-
ter och musik. Det är begå-
vat, vildsint och kul. De fyr.a
Dahlgren-låtarna sitter ut-
märkt. Mellanspelen funge-
rar sannolikt bättre på scen.
Helt klart åir MK en spännan-
de kör. Fånga dem i levande
livet!(UJ)

ZOLOTOE KOLTZO
The Best
(Soioz/Russkij Dom)

Samling med den mest popu-
lära ryska folkmusikgrup-
pen. Folklåtar från hela
Ryssland spelas på bland an-
nat elbalalajka och synt.
Sångerskan Natalija sjunger
både asiatisld ljust och tjatt-
rar ettrigt i stil med Värttinä-
sångerskorna från finska
Karelen. (BE)

KURT G. TRÄGÅRDH
Tjugofem Ulf Peder Otrog
(MusiCant)

75-årige Kurt, före detta
flygofficer, har i alla år varit
en visans vän. Han har en
bärande röst och sjunger vi.
sor i traditionell stil. 25 av
Olrogs sånger framför han
med pondus och innerlig-
het, sånger som är visklassi-
ker.(Tlj) ,*lt-qrt>/l''t

I

MUNIR BASHTR O'P
lrak. L'art du 0d.
(Ocora/Ami{o)

Bashir (död lg97) var den
arabiska lutans Segovia. I en
klassisk inspelning från -71
improviserar han i olika "ma-
qåmer" (tonskalor eller stäm-
ningslägen). Så virtuost att
man häpnar, växlar Bashir
mellan mjukt och medryck-
ande, meditativt och ryt-
miskt, vackert och mer bur-
dust. (BE)
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Lildag 16 ian. kl. 18.00

Mölndals kör framför "synligt osynligi" som

bygger på mäissans delar' I konserten blandas

enxå gregorian"k sång nred moderna klanger'

Tolvstämmiga köranangemang från renåssan-

s€n vävs satnman ned verk av modema ton-

sättarc genom organisten Johannes Lånd-

D0ilKYil(An
Idag \d.1A.00

torgon med Bach
och andra
Henrik Cervin spelar orgelkoraler av Lindbers

och Preludium och Fuga A-dur av Bach'

Frcdag 22 iän' ld 12.N

Orgel till lunch

Ligeti oh Hambraeus. Präst Cai L'f*'S'

nlimmon IYBIG
Söndag 17 ian. kl- 18'N

I franska orgeh
mästares sällskaP
Verk av N. De Grigny, Jeanne Demessiux'

Louis Merne, Lefebure-Wely och A'P'F Boöly

UTBY KYRIG
Onsdas 20 ian' k1 12-N

orgål vid middagsbön
Md orgeln: Annika Nilsson' Därefier soppa!

Buss 58 eller 21, hållplats Onebacksgatan'

UASAKYRIAII
Torsdag2l Pn.Rl12-15
Lunchmusik
Utf Norberg, orgel. Därefier ÖPPET HUS iför-

samlingshemmet.

I samarbete med SKS

osynligt
IE

l-

-
Ko-nserten bygger på de klassiska lantinska texterna i
mässan. Dessa.texter har tonsatts av otaliga
kompositörer genom seklerna, och kören!ör sitt
eget collage av valda stycken. I konserten 

"blandas

gregoriansk sång med moderna klanger. Tolvstäm_
miga körarrangemang från renässansän vavs sam_
man med verka av moderna tonsättare genom orga_
nisten fohannes Landgrens improvisaiioner.

&ultun,
s6mynraaTt

SVEI{SKA KYRI(AII
Biljetter en timme innan i kyrkan
För mer info. www.reab.se/ännedalskyrkan



irottsplats Hiällbo
pelautomatskvitton som byts
rot pengar, socialsekreteraren
Jm berättar om bordeller, kil-
rn på gatan som pekar ut
narkbutiken vid gångbron. Alla
usselbitar av Hjällbo efter det
tt klockan slagit fem. Bilden
om blottas klingar falskt mot
ositiva utredningar om Hjäll-
os kriminalitet och trygghet.

DEL 3, SIDAN 56

lergman före Garbo
rgrid Bergman är Sveriges stör-
ta skådespelare, tätt foljd av
ireta Garbo. Det har GP:s läsa-
r slagit fast i omröstningen om
rtusendets svensk. I dag gäl-
)r det att rösta fram tidernas
venske fotbollsspelare.

DEL 3, SIDAN 58

Visste du att EU:s mittersta mitt lig-
ger i djävulens håla?

Tro't eller ej, det är faktiskt allde-
les sant. GP:s Lars-Gunnar Wolme-
sjö harvarit där och kommit tillbaka
- levande.

I dag och varannan söndag fram-

över kommer vår Brysselkorrespon-
dent att lyfta blicken ovanför EU-
parlament och jordbruksbyråkrati
och bjuda Världens gångs läsare på
de riktigt goda historierna från
Europas bukhåla. För de finns, lita
på det! stDAN 33, DEL I

is;41
Gtr
63

Rektorn Barnens
kräver bilder av
fler platser tomtefar
Rektorn vid Göteborgs universitet,
Bo Samuelsson, är oroad över att
Västsverige har alltför få utbild-
ningsplatser inom högre utbildning.

- Det krävs 9 000 nya platser för
att komma på samma nivå som
övriga Sverige, säger han.

Endast 14 000 av de 68 000 nya
platserna fram till år 2000 hamnar i
västra Sverige. SIDAN 7, DEL 1

Tomtefar i lila skägg. Fanta-
sin visste inga gränser när
barneri i Västsverige med
tuschpennor och kritor
färglade Göteborgs-
Postens jultavla. De
100 unga vinnarna och
några av deras alster
hittar du på

stsTA stDAN, DEL I Bo.sta{:. :11,,11

Motor , . .,,;tl
Båtar
Söndagsfndei
Varor i

Tjånster
Meddelanden'
Familj
Plats-
annonser ,

Evenemang
Resot

Historier från bukhålan
n
b4'
2S
27
it'?.i'
28.
28,
ffir

osynligt

Konserten bygger på de klassiska lantinska textema i

mässan. Dessa texter har tonsatts av otaliga
kompositörer genom seklerna, och kören gör sitt
eget collage av valda stycken. I konserten blandas
gregoriansk sång med moderna klanger. Tolvstäm-
miga körarrangemang från renässansen vävs sam-
man med verka av moderna tonsättare genom orga-
nisten rohannes Landgrens improvisationer.

Annedalskyrkan
Lördagen 16 lanuarl
kl 18.oo

Biljetter en timme innan i kyrkan
För mer info. www.reab.se/annedalskvrkan

SYEl{SKA KYRKAII

Och då menar vi rea. Vi har sänkt priserna på uwalda
varor i samtliga varugrupper. Så nu har du chansen att
verkligen ffnda. Välkommen!

Dagstur 2 pers
t/r sön-tor ftån

^-..-.IfIlr
CDlf 

"Fre-lör I pers t/r
fiån 80i

Dagstur personbil + 5
pells th sön-tor från

195:-
Fre-lör t/r ftän 295;-

seqffiffiffi
Göteborg-Frederikshavn. Kom hem lite gladare

hiÅona giillz t o m 13/1-9. Fillhtdnd.iga r6tuiilhq rtnN has rebyå4 oth dtir udra
Uljeftq sAUs. B6ijh gdtu tår butih i Nordstun.
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Dom dåruppe - dom dåmere

Demokratin
iSverige

Björn Elmbrant
författar€, irumalist

Uåndaq 18 ianuari 19.fi)
Asperösalen, Folkets Hus.

Olqf Palm€6 Phts

lsanarbete md Odlroil

SPS

ATELJ ESTI PENDI ER I UTLANDET
IASPIS utlyser rvå acelj6stipendier i utlandet för svenska
yrkesverksamma bild- och formkonstnärer.

London lSp, New york
I sept. 1999 -31 aug.2000. I sept. t999 - 31 aug.2000.
Stipendium: 150.000 kr. Stipendium: t70.000 ir.
Sista ansökningsdag: l6 februari 1999
Blanketter och informadonsblad kan rekvireras via
e-post info@iaspis.com eller dygnet runt per telefon:
K-INFO 08-{57 02 45 London #385, New york #365
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mammor med barnvagnar, män-
niskor i rullstolar, unga förälskade

VASA|0RKAN. Det h o nd I ade
om solidaritet och ondlig löngtan
i Vasokyrkan i Göteborg under
Bo k- och Bi b I iote ksm ö sso n.

de du var trygg. Du längtar till en

ordning som inte längre finns... Det
är så det brukar kännas, när ormar
ömsar skinn."

Det blir alldeles tyst i den stora
kyrkan när den nu lite äldre, men
fortfarande lysande musikern och
sångaren fyller salen. Mikael Wiehe
ser ut som han alltid sett ut, med en

lite sliten kavaj, opretentiös, men
med glasklar intensitet och närva-
ro.

"Du får ursåikta, men jag tolkar
dina texter som att de handlar om
Gud, därför har jag lånat dina Iåtar
till en mässa", säger Vasakyrkans
präst i en inledning.

Han är där
Mikael Wiehe säger ingenting, men
han sjunger i suillet och han är där.
Det är svårt att säga vilken låt som
är bäst: Man känner igen de flesta
och texterria etsar sig in i sinnet och
förstärks av de duktiga sångarna i

DA CAPO Applåderna ville inte sluta, så till sistfickVosokyrkans
pröst MikoelWiehe ott sjungo "Uton dig" en gång till.

Llingtan och kamratskap

Jag tror att fler än jag får tårar i ögo-
nen av denna storslagna manifesta-
tion av längtan och kamratskap. Så

sjunger Mikael till sist än en gång
på allmiin begäran det som blir
gudstjänstens titellåt:

"Jag visste ingenting utan dig,
utan dig. Jag blir aldrig fri utan dig,
utan dig."

Det är med ett leende på läppar-
na vi till sist går ut efter att ha {ått
välsignelsen. När Mikael går nerför
gången i kyrkan med sin gitarr nyn-
nar han på en sång.

Vi som inte behcivde betala för
att gå in i kyrkan ger sedan en koi-
lekt vid utgången. fag tror den blev
rätt stor, för behållningen gick till
Stadsmissionen.

INGER ALESTIC

08-619 247t
inger.alestig@dagen.cofi

Mölndals kammarkör och de tre
fantastiska musikerna.

Ingemar Simonsson - känd för
många genom sitt engagemang i
Malmö stadsmission och på
Nämndemansgården - följer upp
temat i sårtgerna genom att tala om
den solidaritet som ingår i de ljuv-
liga ord som Jesus talar.

- I dag är solidaritet ett bort-
glömt ord, i en värld som är ge-

nomindividualiserad.
Så sjunger Mikale Wiehe "]ag är

en mänska i våirlden... Det som
händer där händer också mig. / Den
som tar avstånd från världen, tar
också avstånd från sig sjlilv."

Så flätas predikan och musiken

cöTABRo 1949 års avgångsklass på
örebro missionsskola samlades på

Götabro för att minnas de 50 år som
gått.

Av de 23 eleverna är 15 kvar i livet
och 9 av dem kunde närvara vid jubi-
leet. Det blev en fin stund ftlld med
glädje och många minnen.

Från vänster: Bertil Oiingdahi,
Lennart Huss, Stig och Margit Ek-
ström, Evert Axelsson, Birger Thore-
sen, Greta Sundberg, Ivar Årnes och
Arne Gustafsson. Förhindrade att va-

ra med var: Lars-Gunnar Engström,
Greta Borg, Gertrud Alsterlund, Maj-
ken Gustafsson, Ruth Smårs och Ann-
Marie Lund€.

vÄsrERBorrEN Guds budskap om synd
och nåd och Jesu återkomst har under
tiden 9-12 september förmedlats till
ett antal pingstförsamlingar i Väster-

botten.
I Rusksele, Vilhelmina, Storuman,

Skellefteå, Umeå och Malå predikade

sångarevangelisten Donald Bergagård



Utan dlg

En temamässa am vandring, måloch mening

1 6 september 1 999 i Vasakyrkan

Sång och musik av och med Mikael Wiehe

Predikan av kyrkoherde emeritus Ingemar Simonsson

Mölndals kammarkör under ledning av Jan-lvar Blixt

lr6ne Siöberg-Lundin - piano

Owe Almgren - bas

Präster
Johanna Almer, Karin Goxner-Ringlander, Ylva Larsson,

Tore Bennshagen, Jonas Eek, Ake Andreasson och Mikael Ringlander

Ljud: Björn Vilhjalmsson och Kari Leskinen - Göteborg Audio AB

Jag är en människa ivärlden, När ormen ömsar skinn, Utan dig,
Han kommer över ängarna och Fågel Fenix

Iext och musik: M. Wiehe

Psalm 90
Text: O. Widestrand
Musik B. Hallqvist

rEE'E'
NETTE'
REABDATAAB

Psalm 38b
Text:O. Hartman
Musik: B. Ring
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i Alinesås
pn LöRoac Ytermiddag sjung-
er Mölndals kamrnarki'r i Christinae
kyrka under ledning av Jan Ivar
Blixt. I programmet medverkar
också organisten Johannes Land-
gren.- 

Mölndals kammarkör Zir en ung
kör, medlemmarna är mellan 18
och 35 år och amatörer i full be-
miirkelse då ingen har genomgått
professionell musikutbildning. Kö-
ren gav sina första konserter 1990
och har d?irefter presenterat större
konsertprogram va{e år under sin
dirigent Jan Ivar Blixt och regissören
Jan Renell. Föna aret fick kören en
utmiirkelse för bästa enskilda fram-
förande under Svenska mästerska-
pen i körsång.

Lördagens program har titeln
Synligt osynligt och dr en musi-
kalisk resa genom århundradena
med alltifrån den gregorianska en-
stiimmigheten med rötter i 1100-ta-
let till Arvo Pärts moderna sug-
gestiva musik, allt sammanställt
till en mässa som är baserad på
högmlissans delar, men kompletterat
med andra kompositioner.

Organisten Johannes l,andgren åir

frilansande organist och dirigent, or-
gellåirare vid Musikhögskolan i Gö-
teborg samt llirare i kördirigering vid
Lj ungskile folkhögskola.
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Divertissement
i Gunnebo Köksträdgård

Maten seruerades au skönsiungande medlemmar ur Mölndals Kammarkör,
som bland annat framförde Till bords, Gubbm Noach och Skänklåt.

Divertissemang betyder mindre teatercQrcke med
sång och dans fiutr (gammal betydelse förlustelse).

Och det var som att delta i ett vähegisserat klassiskt
skådespel när Gunnebo hade trädgårdsfest i biirian av
augusti.

Redan nere
vid Runde sten
vid ingången till
slottsparken häl-
sades gästerna
välkomna av wå
husjungfrur
kladda i 1700-
tals dräkter.

Till tonerna av

Mölndalsmusik-
kår njöt vi av den
perfekt skötta
och prunkande

köksträdgården.
sDe levande

statyerna väckte
stor uppmärk-
samhet - det var
dansare ur grup-

pen Gungfly som kan konsten att stå all-
deles stilla. Deras romantiska kostymer är
skapade för Gunnebo av Anna Kraft.

Och mitt i allt det vackra sökte sig blick-
arna förväntasfullt mot de dukade borden.
Förväntningarna var högt ställda, vad
skulle bjudas?

Innan middagen tog vid berättade träd-
gårdsmästare Marika Irvine om arbetet och

växtligheten i köksträdgården. sEtt besök

här är att rekommendera. Allt är välsköa
och det är en ren njutning, även för den

icke så grönsakskunnige, att gå runt och se

på både kända och okända grönsaker.

Jaa, maten, som till stor del bestod av

tidiga höstprimörer, var helt utsökt. Målti-
den hade komponerats av Lisa Kouame,
som är kock vid Gunnebo restaurang.

Meny

Huvudrätten var ugnsbakad torsk. Till
detta serverades fyra sorters rödbetor (bla
polkagris firgad) som ugrrsbakats; Vita och

orangea morötter; Mangoldsmör;
Palsternackssås. Enkelt och mycket gott! På

sid 46 finns recepten till några av rätterna.
Lisa har även gett oss ett recept till en god
mangoldlasagne. Varför inte ordna en egen

skördefest och prova någon ny grönsak.
Det blev en annorlunda och minnesvärd

kväll och alla förväntningar infriades.
Elna Sitkka



Konsert med

J

Mölndals Kammarkör
Gunnebo 2 juni 1999

{<

I denna ljuva sommartid
Folklig koral arr Anders NYberg

Kristallen den fina
Folkvisa arr David Wikander

Uti vår hage
Folkvisa arr Hugo Alfodn

Så skimrande var aldrig havet
Evert Taube arr Anders Edenroth

Dryckesvisa till sommaren
Elisabeth Hermodsson arr Gumar Eriksson

SommarPsalm
Text C.D. af Wirsen musik Waldemar Ahlen

Romancero Gitano
7 dikter av Federico Garcia Lorca

ftir soli, kör och gitan
Musik Mario Castelnuovo-Tedesco

Solister
Anna Hellstrand, Linda Wänerholm,
John Liungman & Jacob Bergström

Gitan
Peter Larsson

Dirigent
Jan lvar Blixt

\&'
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jPaul Spiut, Börje Vesterlund: trombon - Ingemar Roos; basstrambon -
Peter McKinnon; valtorn - Malcolm Page; tuba - Morten Agerup; pukor - Hans

Hernqvist; slagverk - Roger Carlsson, Kennet Fras6n och studenter från Musik-

högskolan. Dirigent - Thord Svedlund.

"/brtdo/l "%nznzarr{o;q som bildades 1990, arbetar gärna med att skapa en

helhet, såväl sceniskt som tnusikaliskt, på sina projekt. Hösten 97 deltog kören i

kör-SM "Toner för miljoner". De erhöll vid frnalen i Globen, juryns specialpris för

bästa enskilda framförande, alla kategorier. November 98 gav kören ut sitt första

Ep "Vild i min mun". Kören har gjort ett antal konsertresor bl a till Estland, Ung-

ern och ltalien.
/-/ /'/-7t /1

f,or, -ftra,n, .%fr:frä, körens ledare sedan starten, avlade körpedagogexamen vid

Musikhögskolan i Göteborg och har studerat kördirigering för ett flertal av landets

framstående kördirigenter, bl a Robert Sund och Eric Ericson. Jan lver är också

ledare för Akademiska Kören i Göteborg, en manskör med en stor konsertverk-

samhet. Han delar sina "ordinarie" arbetsdagar som musiklärare mellan Brattås-

skolans mellanstadium och Fässbergsgymnasiets musiklinje därhan bl a ansvarar

för sceniska musikProduktioner'

%6* %tau/4 violinist från Berlin, utbildad på Mozarteum i Salzburg, med 10

års"erfarenhet som solist ned olika orkestrar i Europa samt 26 år som stämledare i

Göteborgs Symfoniker, ägnar sig numera helt och hållet åt kammarmusik.

€y'*r/t" 9*ott, gitarrist från Santiago de Chile, har studerat klassisk gitan vid

Musikhögskolan"i Göteborg för Josef Holecek. Han konserterar som solist med

klassisk musik och folkmusik och tillsammans med Duo Paganini.

8/l*"/"ft{ pianist, är född i Friendship, Wisconsin (USA). Hon har

examina trån Oberlin Conservatory, Ohio, och California State University, Chico

och certifikat från Norddeutsche Orgelakademie, Bunde, Tyskland ochAccademia

di Musica Italiana per Organo, Pistoia, Italien. Hon har även erhållit en utmärkelse

i solistisk orgel vid westfield center for Early Keyboard studies, uSA. sedan

hösten !994 arbetar Elizabeth som projektassistent på Goteborgs Organ Art Cen-

ter. Inspiration och andlig ledning för sitt arbete hämtar hon från Jesus ord i böcker

"Sant liv i Gud" av Vassula RYddn.

G2a
6a.q,enta 9t'atzal läser dikter.

es
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F ö R K ö' Mölndals Informationscentral
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)e sj unger LorcA i Strumpan
{DAL:

mpan blir kon-
okal när Möln-
kammarkör tar
n nästa utma-
;: tonsatta dikter
en berömde span-
roeten Lorca.

'lsEMo
42 94 alf.isemo@gp.se

rmusik, Eva Dahlgren
r Lorca. En drivkraft för
lals kammarkör tycks
tyfikenheten på nya ut-
lgar.
vill hela tiden förändras

sk poesi. Lorcq har slzrivit de texter som Mölndals kammqrkör inom kort framför offentligt.

och få nya infall för att ut-
veckla oss själva, bekräftar
körens dirigent Jan-Ivar Blixt.

På programmet för den 30
personer starka kammarkö-
ren står nu alltså
dikter av Federico
Garcia Lorca, i
italienaren Cas-
telnuovo-Tedes-
cos, finländaren
Rautavaaras och
Jan-Ivar Blixts
egen musikaliska
tappning.

Det låter svår-
tillgängligt?

- Det är inte me-

'Lorca
kanske

låter tungt
men det

beror på hur

rens ambitioner och förmåga
att sceniskt förstårka det vi
gör. Lorca kanske låter tungt
men det beror på hur man
gör, säger Jan-Ivar Blixt.

Närmare blodet
än bläcket är ti-
teln på föreställ-
ningen där kören
samarbetar med
duktige Göte-
borgsgitarristen
Peter Larsson.

Den blodfulla
premiären äger
visserligen rum
på söndag under
en kulturhelg i

en mycket speciell och väl-
digt mölndalsk miljö, nämli-
gen i gamla strumpfabriken
på Kvarnbygatan.

- Vi fick en förfrågan i vå-
ras av Kultur och Fritid om vi
inte kunde göra en konsert
där. Det blev inget då men nu
är det dags. Det är en oerhört
spännande lokal men inte alls
färdig än för konserter. Om
det störtregnar på det stora
takfönstret nästa lördag lär'vi
få problem med ljudet, säger
Jan-Ivar Blixt.

Det blir för övrigt två kon-
serter i Strumpan 20 novem-
ber. Kören råiknar inte med
att lokalens 150 platser räck-
er till för publikintresset.

.Gitäi,@:.'. ;.".t:. , . ,, ii 
:::. 

.

Gitåirrens gråt tai vid
Morgonen krossas ,

Det-är meniplöst ai tisia aåi
Det är ömiojligt ått tysla den
Den gråter eitonigf,
som iattnet gråter,: : .

som vinden grater över snön
Den gråter för avtägsnä liig:
Den varma söderns sand
som ber om vita kamelior
öen oegrater pir u{aiÅh,
eftermiddag utan morgon
och den första döda fågetn
på greiien
O, gitarr! : :

Hjäfta dödligt iåråt av fem värjor
(Lorcas Gitanen

:,i:.ii,l;,...:,::,:''',:::',:: ":fr$15 fiogig,lGitätl

man $ör"

ningen och vi tror vi hittat ett
bra sätt att framföra detta.
Här har vi god hjälp av kö-

Stenungsund men redan 20
november får Mölndalsborna
chansen. Konserten uppförs i



FIsångI Centrum
Den 19 december kt 18

PROGRAM

l. Bereden väg fiir Herran. Folkmelodi. Sats: A ötrwatt.
2. Nu tändas tusen juleljus. Sv. ps. l l6.

3. INLEDNING & TExTLÄsxTNc.

4. Jul, jul strålande jul ... G Nordqvist.

5. Världens Frälsare kom här. Sv. ps. 1 12.
Vers I alla, v 2,4 &6 kvinnor, v 3 & 5 män, v 7 alla.

6. Det är en ros utsprungen. a) Vulpius: Kanon.

b) Unison sang. Sv.ps. 113

z. rsxrrÄsNrNc.
8. O Betlehem, du lilla stad. Sv. ps. 115.

9. Vid Betlehem en vinternatt. Sv. ps. 128. "Var glad ..."
VICPK, v2FK, v3MAS, v4MK. v5&6 Alla

10. Visa från innanom. J Pejler CpK

I l. Stif la natt ... Sv. ps. ll4. (4 - st?immig sats ad.lib., sid 3) Alla.

12. TEXTLÄSNING.

13. Och det hände vid.den tiden. Sv. ps. 129. Sats v 6. D Willcocks.
V I MK, v 2 CPK, v 3 FK, v 4, 5 & 6 alle.

14. Skynda till Betlehem. J Rutter FK

Körerna.

Alla.

MAS

Körema.

Alla.

Alla.

Alla.


