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Csaba Deak

Verhsamhetsberättelse ftir Mölndals kammarkör
\6tu-

Ä" 2Un var året då guldlröf,ea ltfiölnd.lt
l-marr&år' giordc cilt dcGdtirra gclrombrott på
rner folkliga. dtrBtåttdtgar s@ Toocf, fr'r l|6ljocr
ryirrtolltade
oce niryolotto. Itfiea vi giorde is
fdrcstä&ingerr Llådda. i hc,lsvart
Äret inleddes med skaparvånda, då vi liirsakte komma fram
till hur vårt stora projekt skulle se ut. Till en bei{an hade vi
utgångspunkten i påståendet att I'Tage Danielssons röst
Kiiren testade en {ock bunt med noter,
bland annat mycket Tage-material. Hur vi skulle hantera allt
detta var langt ifiån glasklart, allt i enlighet med ett
urgammalt MI(K-arbetssätt.
I diskussionema som öljde sades bland annat att "Det {år
inte bli en smet," "Det gäler att ta sig "från en kiinsla till en
annan" genom konserten och vara tydtig i det örloppet.",
"Nyckelordet är "Nu" vilket naturligwis innehäler allt det vi
vill säga - krig, oratwisor, våld, kärlek, gullegull, skratt,
jasåjaha etc." Utilrån dessa klokheter utkristalliserades så
som i ctt enda
småningom örestälningen
musiteliskt flöde skulle örmedla både kiinslor och tankar.
Musik av vå'r' qicckiske åvorit Pet Eben, Daniel Helld6n,Jan
Ivar Bli:<t m {l blev till en spiinnande blandning som innehöll
bland annat slagverksgrupp och talkörer. Den 26 maj fick vi
d€ssutom den stora äran att framftj'ra De tempore samt
Silvcrpopplarna ftir Petr Eben och maka.
Den 13 juni giordes en "provftirestälning" i Hemsjo kyrka.
Det visade sig att Hemsjöboma gick niirmast m.rngfirnt ur
huse och öresällningen blev mycket lyckad, inte minst tack
ware ett myckct passande inslag av kyrkans priist.
För att fira att vårterminen var till iinda ftirsågs vår dirigent
med en rejåil wensk flagga.
saknas numera".
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en eg€t fram{itrånde utan äv€n vara en del av storkören.
Medan scnsommawärmen forfarandc giordc våra pannor
gtinsande i musikskolans aula" övade vilnglebells, The litde
drummer boy och andrajulvisor till triiningscd:n.
Vi hade örmånen att å vara med på den kollektiva
repetitionen diir projektledarcn Fred Sjöberg med studsande
entusiasm och tumpekande fick oss w:inga från sida till sida

till Halleluja i gospelversion.
Temat Bingolotto var långt ifrån över fttr MKK. Vi fick
n?imligen örfragan att sjunga på Lasse Kron6rs tl0-ånkalas,
en uppdrag som kören tog sig an. Visan "Amalia" triinades
in och den 17 november framftirdes denna, tillsammans med
ett något osynkat komp, inftir en kändisspäckad kalaspublik.
Den 4 december var det så dags ftir Toner ftir Miljoner och

vi lastade bilama fulla med våra trummor och tamtam och

begav oss till Lisebergshallen, diir vi tillsammans med
qjärnoma Hahan Hagegård och Jeanette I(rihn, Toner ftir
Mljoner-kören samt urproflsigaJulÄttan var dragplåsaet ftir
kvåillen. Hallen var intc direkt viilfylld, men de som kommit
fick uppleva en intressant blandning av allt frånjulklassiker i
olika versioner till mer oviintade julvisor p) som Solen iir
rund. Till allas vår gl?i{ie fick vi även se Jan Ivar som
allsångsledare i "Nu ska vi skörda linet". Jan Ivar fick
dessutom mingla med k?indisarna i sliämlogen och ta emot
beröm ftir körens insats.

en

Ncijda och glada kunde vi nu koncentrera oss på vår "egen"
julkonsert i Stensjökyrkan den 6 december. Två gånger $llde
vi, mer eller mindre, @an och ga.v medJenny Will€n som
ypperlig konferencier en konsert där kören visade prov på
oanade talanger som folkvisekör. Flöjter och fioler åkte fram
och kören gungade i polsketakt. Jan lvars ftirklaring till hur

Kvartettsåmgartiivling med Äggkastardito av stapeln hemma
hos paret Blixt d.ä. Där kunde beskådas dramatiska
iiggräddarinsatser av siillan skådat slag, ägg på taket samt
musikalista höjdpunlter. Vinnande kvartett blev Annalena,

han tolkar 'llul, jul" medörde a$ vi gav denna ibland

utliatade julvisa ett umyck som giorde både oss sjiilva och
publiken tårögda. Kvällen avslutades med fest och glam och en gch annan lussekatt och glöggklunk - hemma hos

IVla,rtin Holmgren, Malin Oest och Johan Kozma, ägg
kastades båist av David Oest och Annalena Fredin.

I-otta.

IJnder sommaren fick Bliindverk ligga och mogna' Den 1011 augusti sarnlades vi åter ör en rephelg, då vi örutom
hårdträning hann med en trevlig och exemplariskt anordnad

dubbelkvartett, dagen efter konsertdagen, på Anna-Karins U\,ra*iq- $ h
bröllop, och p" söndagen den B december beånn sig
ytterligare en dubbelkvartett på Frölunda torgs luciakröning.
Våra julsånger framftirdes även i Lindome den 15 december.
Terminen avslutades lika traditionsenligt på Julsång i ciry i
Domkyrkan den lB dcccmber. Efter vä örrättat värv kunde
struparna värmas med glögg, denna gå'ng hemma hos

Som kammarkörstraditionen judcr gck även

311/i*p1^

För att visa vilken bredd det finns mellan uppdragen sjöng en

kriiftskiva på Sara Rangmars gård.

Den 14 augusti stod MKICs ffirestiillning Bländverk på
programmet ftir Gunncbos festprogram och cirka 300

p€coner kom till den nå,.got ovanliga, men

spännande,

konsertlokafen Manegen. MedJanne Renells regi och Peter
Wikströms maffiga ljussätming lyckades vi beröra vår publik,
som både skrattade och grät.
Ett par veckor senare, den I september, styrde vi kosan till
Stcnungsund diir Blåindverk framftirdes en sista SutS. E
mindre publi\ annan ljussättning och ungef;ir fem gånger
mindre scen - och sjiilvklart en lyckad örestiillning som fick
mycket bra respons hos dem som v-alt att sitta i mörkret
isället ör att njuta av sensofiunarens sista värme.
Stort tack tillJanne Renell och projekdedarenJohan Kozma
som ledde oss till ännu en fråmgangl

Höstterminen inleddes med wå spiinnande örfragningar tin
kören. Det ftinta g:illdc art vara kör i Bingolotto. Och den 24
augusti sjöng delar av kören playback till Fredrik Kempes

'Vincero",

MKK

fick även erbjudande om att \rara giistkör på Toner

fiir

Mljoner, när denna gigantista turn6 skulle besöka Giiteborg
i december. Intet ont anande tackade vija, Det visade sig att
detta var ett omfattande projekt d:ir

vi inte bara skulle göra

familjen Wennerström.

linnu en gang kan vi lägga ett intressantr utvecklande och
framgangsrikt år bakom oss. Som vanligt har vi också många

att tacka ft;r gon

samarbete, sttid och inspiration. För
vi detta tack under parollen "ingen
nämnd, ingen glömd" men karske kan vi ändå ge oss sjäva
en extra klapp på ryggcn och tacka varandra fiir ett bra å'r.
Som avgående ord{tirande och utllyttande kömedlem ber
jag att, med ett sting i hjåirtat, å tacka inte bara ftir dena å'r
utan ftir hela min tid i både styrelsen och i kören'
såikerhets skull skriver
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