KöR soM RöR. Det var inte många sekunder som kören stod stilla på scengolvet. Effekten blev desto större närden stannad€ uptr Agerandet berörde och

rörde om.
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Kam markörens skuggspel

och grottssång blev succö
Ett gråfult gammalt skyddsrum från världskrigets oros-

larna

tider med en interiör ifullständig påver tristess - men

på

nnölndals Kammarkör kan
konsten att förändra och

förädla och skapa stor
effekt.

i

templet. Förestdllningen

hade alltsåbörjat innan denbörjat

riktigt.

När sen publiken släpptes in
var redan kören i full akion och
åhörarna fick stanna och se första
inslaget stående.

Skuggspel uppåt väggarna
Då begrep vi att det skulle handla

ka fraser i skön finståimmig kör.
Hela tiden håinde det något på

scengolvet. Ofta oförutsett och
överraskande men alltid synkroni
och förstdrkande. Man vandrade,
satt och låg på golvet grupperade
sig i det mest varierande konstellationer och hela tiden sjöng eller
nynnade man.
Själva grottrummet med sin genialabelysningvar med i helheten
och bjöd ett eget måirkligt skugg-

Det hela började redan i den långa

om en totalupplevelse. När

till bergrummet
Ingen släpptes in i sjiilva lokalen.
Publiken fick stå i kö iinda fram

hundratalet besökare fått sittplats
på enkla träbiinkar fortsatte dramat. Ett mångfasetterat audiovisuellt skådespel i intensitet och

bjöd oss ner i kryptor eller upp i
katedraler, in i klosterceller eller

allvar.

ut i rymden.

trånga ingången

till utsatt'konserttid.

En lätt irritation infann sig samtidigt som en

clel underliga figurer

irrade

omkring med underliga kroppshållninear
flackande

så

spel på tak och utefter väggar och

Ena stunden wålade artisterna

ut sin förtvivlan i hjiirtskiirande

Fantasi och djärvhet

med sin duktige och orädde ledare och dirigent Jan Ivar Blixt.
De två unga och experimentella regissörerna Sebastian Ring och
Simon Ljungman visade upp fantasi och djiirvhet.
Johannes Landgren var garant
för det musikaliska med gott stöd
av Rimshot, en slagverksensemble
på stark framgång.
Konserte! heter Samma luft,
ett citat från en Eva DahlgrenJåt.
Det övergripande temat från Bach
till Jesus Christ Superstar blev
vardagsliturgi med uppmaningen
att ta hand om var.andra.
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imponerande
med fin akustik.

stor variation
med stilar och
koreografi. Där-

för hlev det också en härlig dramatik.
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tyckte du om förestälf ningen?
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Det var en

AIITIKA.HEDBERG, 57 ÅR,
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- Det var mycket
väl framfört men
musikvalet var
kanske inte alltid det mest
spännande, tyck-

en vatoigt

de föreställning
och otroligt

spännande
stund. Mycket
givande med all
den fina stäm-

proffsigt agerande. Musikerna
var också myeket duktiga. '

förekom och den
gav mig möjlighet att följa budskapet.

.

mycket fängslan-

sangen som

erjag. Regin var
väl genomförd
men jag för min del hade väl önskat ännu lite mera.

-

Känn min kärlek

els€ kom bara

*

ftjr att jag maste

Nu lju€ler du

Varför tänkte du

-

HEI'BERG, 18 ÅR,

TACKAREBÄCK

diEl

inte för iite mer

Ja,e}lar snart ån6lrat migl

Dö om du önskar din blåö€tda docka

-,1a, en docka, inget mer
Vad harJa€l

- Är sanning

som en lael och har vi

-

startat

i så faII sarnma sanning du

Du andas rädslan

-

i mitt liv

Lämna mi8 inte här

- Vi säljer allt -

Mölndals Karnrnarkör
>

molndalskammarkor.com

och ja,g

Bostadsbolag räddat
konsert med sPonsdng
Mölndalsbostäder går in och räddar vårens
stora körkonsertprojek med kammarkören'
Med ett sponiorbidrag på 40 000 kronor

>

kan nu Mölndals kammarkör satsa vtdare
på konserten i "bergrummet" i Störtfiälls-

berget'

srDAN

I

Kammarkörens konseft
räddas av bostadspengar
Nu kan alla körälskare
andas ut. Mölndals Kammarkörs storsatsning på

en konsert i skyddsrumsmiljö har råddats - tack
vare sponsorpengar från
Mölndalsbostäderl

-

Ja, det känns riktiet skönr nu.
Hela_ projektets ge;omförande
var t lara om inte de ekonomiska

fdrutsättningarna kunde lösas.
säger Jan Ivar Blixt, dirigent för
Mölndals kammarkör o.h .n

"u

eldsjälarna bakom körens srorsatsning i vår i "bergrummet" i

Störtfjällsberget baköm musikskolan i Kvarnbyrr.
Kammarkören har tidigare
aqt fa ett garantibelopf på
lgglf
55.000 kronor av kommunen.
men fått avslag.

- Vi kan inte riskera vår

verksamhet om
pengarna.

I

vi inte får

in

måndags träffades dock ett

sponsoravtal

med

Mölndalsbostäder. De bidrar med 40 000
kronor till kammarkörens sats-

ning på konserten

,,Samma

Luft" som kommer ge sju föreställningar 8-13 april.

.

Kören, som också ioag ons-

dag väntas få 30 000 kronor i

bidrag av kommunstyrelsen att
delta i körfestivalen i-tvska Borken i sommar, ansöker nu om ett
"garanti-tillägg" på 16 000
kronor från kommunen.

- Vi ska också se över vår

budget, men helst vill vi koncen-

trera oss på det musikaliska.
sägerJan Ivar Blixt.

Konserten

i

april blir Möln-

dals kammarkörJ största projekt

hitdlls.

BachsJohannespassionen kom-

mer förenas med Lloyd Webbers
Jesus Christ Superstar. Slag-

verksgruppen Rimshot och orga-

nisten Johannes Landgren har
också engagerats for arige exrra
ryngd och liv åt rvå redan kraftfulla verk, och det hela framförs
i en spännande miljö.

-V

för fullt

repeterar

och

bostadsbolagers insats känns
också inspirerande, säger Blixt

till Mölndalsposten,

KJELTÄKE DAHLIN

031-86 84 00
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lKor som
lno

tar rum
ii ett berg
utrymt bergrum i störtkonsertlokalnär
i
morgon
blir
lfjall"t
lnnölndals kammarkör sätter upp föreställningen Samma luft. Här vävs
musikfrån två århundraden samman'
J"lett berErum nära dig'i
ffi#lrum&e-r Ett

En helt fantastisk känsla att sjunga inne i
ib.tg.t. Här är en varm akustik och man får
tillbaka vad man ger, säger Göran Frödin, en
I av medlemmarna i kammarkören'
Göran har ett solostycke i förestäIlningen'

-

- Det heter Urtidsmonstret och är kom-

Lyckad blandning
av Bach ochwebber
Så giordeju Bach själv och andra
medhonom.

***
möuroas raumaRrön
Dirigent: Jan-lvar Blixt
Regi: Simon Ljungman och

Sebastian Ring
Johannes Landgren, orgel
Slagverksensemblen Rimshot

Bergrummet Störtfjället i Mölndal,
måndag

Mölndals kammarkör har som
kånnetecken att egentligen aldrig
ge konserter. Man skapar i stället
föreställningar, eller möjligen, de
där annodunda konserfformerna
som så många talar om, men som
så få lyckas genomföra.
DENNA

cAre vnR DET påskens
- passionshistorien -

budskap

som musikaliskt skulle gestaltas.
Lika delar Bachs Johannespassionen och Lloyd Webbers Jesus
Christ superstar samt ett par små
kryddor från annat håll. Kunde
det verkligen fungera!
Jo, fcirbluffande väI.
Inte så att Johannespassionen
inte klarar sig på egen hand, eller
för den delJesus Christ Superstar.
Men vill man försöka göra något
vdsentligt för att nå nya lyssnare,
göra befintligt material tillgängligt och spelbart med små medel

eller ställa olika tiders musik mot
varandra av ren experimentlusta,
ja då kan man med fördel göra
som Mölndals kammarkör.

Bergrummet i det som vi fått
lära oss heter Störtfjället visade sig
vara en alldeles utmdrkt lokal fdr
musik. Den passion somkören
presenterade hade ju inte traditionell orkester, med sinastråkar och
blåsare, utan i stället slagverk och
någon variant på temat elektronisk orgel.
OcH KAN5KE vAR DET just detta,
att den instrumentalaklangen var
så annorlunda, som gjorde att välkända Bachnummer som Ruhet
wohl, Lasset uns ... osvklingade
som om de vore delar från vilket
som helst verk skrivet för sisådär
tjugo-trettio år sedan. övergången från Bach till Eva Dahlgren var
i det avseendet kvällen mest avancerade

förvandlingsnummer.

För det mesta är det skönt när
saker är som de är, men ibland blir
man förvånad när någon vågar och
lyckas genomföra förvandlingar.
Detta var ett sådant tillfiille. Regissörerna Simon Ljungman och Sebastian Ring skall ha mycket stor
del av äran för att det lyckades.
Men sjdlvfallet också kören och
dess dirigentJan-Ivar Blixt. Och
utan den "nya" klangen hade det
aldrig gätt, vilket skall skrivas på
slagverksensemblen fumshots och
organisten Johannes Landgrens

konto.
HÅKAN DAI{L

