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Man minne
Text: gammal besvärjelse mot

mafan

Musik: Arne Mellnäs
Urtidsmonstret
Text och musik: Mats Wigström
Arr: Sara Wennerström

BogorodiBe Devo

Du får ej bli härinne förrän du

räknat fågtar i skog, fiskar i
flod, atla eketrär och Guds ord

lag känner inte bettet
jag ser bara konturerna
av Urtidsmonstret Rädstan

Text: ur bibeln
Musik: Arvo Pärt

Gläd dig, iungru Maria
Välsignad vare du
som gett liv åt vår frätsare

Snoröga
Text: Kristina Lugn

Orkar inte med dig, sa dom
Finns inte plats för dig, sa dom

Hemliga visan
Text: Helga Henschen
Musik: Robert Sund
Lämna mej inte här
Text och musik: Eva Dahlgren
Arr: Gunnar Eriksson

Det brinner en etd på sanden vid

Balombii. Min farfar dansar oå
stranden vid floden Melankoli.

Tyst ber vi om lyckan
Du andas rädslan i mitt liv
i samma andetag

Tout en routant les RR (Corroborer)
Text: Michet Seuthor
Musik: Karin Rehnqvist

Corroborer! Karre karre karre
karre.... Hollowige chutt!

Silverpopplarna
Text: Percival
Musik: Jan lvar Blixt

Man måste rispa slälen med
sorgsenhetens klor
För att stiärnhorisontens lågor
skall bryta fram

Gutdtock
Text och musik: Eva Dahlgren
Arr: Jens Möller

Kom du som ser världen ny
som aldrig sett dagen gry
Låt atl skönhet på min jord
pånyttfödas med dina ord

lag har gått inunder stiämor

Här är jorden där vi bor

Text: Pär Lagerqvist

Musik: Frida Öhrn
Arr: Sara Wennerström

lag ska åldras här hos dig
Till en diupare
och hemligare gtädle

MeovenxnruoE
Jan lvar Blixt, dirigent
Jan Renell och David Oest, regi

Ingrid Brännström, kulning
Angelina Mangs, slagverk
Beate Persdotter-Loken, ljus
Sopraner
Maria Gepertz

Malin Hansson
Anna Larsson
Maria Nor6n
Madelene Axelsson
Helena Fornegård
Catha Schneider
Lotta.Önnebo

Altar
Josefine Bergman
Malln Oest
Sara Rangmar

Kristina Berggren
Annalena Fredin
Helen Svensson
Sara Wennerström
Tenorer
Lars-Erik Andersson
Magnus Hallin
Jens Möller

Matti Lepik
Johan Rask
Johan Sahlgren
Basar

Magnus Gunnarsson
Magnus Markling
Michael Schneider
Jacob Bergström
Henrik Ståhtbåge
David Oest
Mattias Ingvarsson
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Symposium i höst pä Dramaten och i Göteborg:

Sceniska körer i

uniktsamarbete

Workshops, konserter och diskussioner med några av Sveriges främsta
sceniska körer, Det är vad som väntar publik och deltagare vid två
planerade sam mankomster,
ALLr FLER KöRER jobbar sceniskt' Nu

presenterar Sveriges

Körförbund wå symposier: ett på nationalscenen i Stockholm
och ett i Göteborg.
Romeo & Julia-kören, som är knuten till Dramaten, står som
värd den 15-L7 augusti då symposiumet i Stockholm äger rum'
- För oss inom teatern är det naturligt att atbeta sceniskt'
Vi får ofta höra att vi är så unika. Det ska bli spännande att
traffa andra körer som iobbar på liknande sätt, säger Benoit

Voces Nordicae, samt mingel, mat och samtal för alla deltagare'
i
- Vi hoppas på en konstruktiv debatt om körledarens roll
Blixt'
Ivar
säger
konsertarbetet,
Jan
det förändrade
De båda symposierna är ett led i Sveriges Körförbunds arbete
med att bygga näwerk mellan medlemskörer i samma genre'

'

Malmberg, körens grundare och konstnärliga ledare'
BEGREppET scENIsK <ön är svårdefinierat. Mängden regi
och koreografi som används är skiftande. Men gemensamt för
att de använder mer än musik för att
de sceniska körerna

*

beröra publiken.
- Man kan komma från olika håll, från teatern och lägga till
musik eller från körlivet och lägga till teater. Det är en gränsöverskridande verksamhet, säger Benoit Malmberg'
Ofta associeras sceniska körer med modern musik, men
Romeo & Julia-kören sjunger renässansmusik - om än i ovanlig

tappning. Övriga medverkande körer representerar även de olika
musikaliska genrer.
- Vi har försökt hitta körer som sätter ihop program på lite

olika sätt, berättar Jan Ivar Blixt, styrelseledamot i Sveriges
Körförbund och drivande kraft i Göteborg.
Vid symposierna{rät varie kör 30 eller 45 minuter på scenen,
till en minikonsert eller en workshop. Tid är också inlagd för
diskussionet reflektioner och frågor.

Regell
Romeo & Julia:kören öppnade dörarna till Dramaten Foto: Tobias

r s r o c K H o LM vAN D E R MAN sig till en intresserad allmänhet
med offentliga konserter. Romeo & Julia-kören inleder på fredagskvällen. Övriga körer gör sina framträdanden på lördagen'
På söndagen blir det workshops för de medverkande körerna
siälva.

Göteborgssymposiet, som hålls den 18 oktober, är mer att se
som en utbildningsdag. Arrangörerna, Kulturens bildningsverksamhet och Föreningen Sveriges Körledare, vänder sig i första
hand till körledare, men även intresserade körsångare' Under
dagen upplevs de sex körerna, man äter lunch tillsammans och
diskuterar arbetssätt. Kvällen avslutas med konsert av årets kör,
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MöLNDALS KAMMARKöR f.öddes

F90. Under årer
har kören presenteat intensMa konserter dä
text, musik och sceniska uttryck skapar er
ståmningsfuLl helhet. Nyskriven konstmusik

som ibland anses svår och otllgängtig, får
Mölndals Kammarkörs framforande ofta er

befriande respektlös behandting.
Mölndals Kammarkör leds sedan starfer
av Jan lvar Bltxt. utbildad piano- och körpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg. Han
är verksam sorn musiklarare pa &anåsskdan

i

Mölndal, dår han leder

kser och öner

ctika typer av rnrsikdrsla protelt"
Under åren har köen återtarmrde

aglt

va@s ,rcrkrn vii
fqattdeaen s6t*

rjålp av Jan Renell, till
Vusik iVåst iGötebor&

rethet. Ti[[ de gemensamrna trcrjekten kan
rAmnas lrrbloss. Vild

augusti ska Mölndals kammarkör vara

med på ett sympos lm för scenisk kör på
Drarnaten i Stockho

m

De har flud t

Kl\l att föl;a med på resan
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uNDER 2oo8 Åns rönsu skälvande månad kommer beskedet, Mölndals kammarkör är en av fem körer som är inbjudna till ett körsymposium som ska gå av stapeln på Dramaten i augusti. Otroligt
spännande såklart, men samtidigt utmanande.
Det är många saker att ta hänsyn till. För att den demokratiska
kören ska känna sig bekväm, stolt och stark krävs det att alla är
med och bestämmer hur programmet ska se ut, De första två repetitionerna i år sitter de bara och pratar om hur de vill lågga upp

Progråmmer.
- Fast det ärju lite kort tid för attbygga upp ett helt nytt program så vi kanske ska bygga upp ett program där vi redan kan delar
av materialet...
- Vi måste undvika att falla i samma hjulspår.
Instämmande mummel,
- Men det måste vara stora kontraster både visuellt och musi-

kaliskt.
-Jagtycker attvi ska tänka lustfyllt i stället för att försöka bevisa
något,

- Det fu svårt att skapa ett progrem som saknar ett givet tema
utan att det blir en best-oflkänsla över det.
- Vad tror ni om en ton i konserten som signalerar ödsligt och
mörkt, men med en strimma av hopp. Enkelhet blandat med konstmusik,

-

Fast hur ser lokalen ut?
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rÅranYä*e, på k#l"d"."r,Jan Ivar Blixts bord
riktiga repetitioner, Sång, inte prat. Kören prövar
nägtalltar som inte känns riktigt rätt.
- Nej, den här skåpmaten får nog stanna i skåpet.

uöcrru av rönslac
och det är dags för
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-

otr.r xÄnHÅlrcerv bara med programgruppen ochJanne

Renell, körens husregissör. Semlor och kaffe. Gamla konsertinspelningar och noter,
Kören ångrar sig och river upp mycket av de programplaner som
de gjort upp tidigare.
- Fast en låt ärju kvar,

- Ja, det i,r vä,IJan Ivar som lagt in sitt veto på den.
- Fast samtidigt har vi verkligen kommit vidare och när vi lyssnade på de gamla inspelningarna kom vi på många bra saker också,

-

Ja, det var verkligen utmanande,

Mötet slutar med att Jan Ivar gär hem och skriver ut ett förslag
pälätar och med en improviserad titel,.,

ae

-

e #afra+rrÅra dÅ'pfi, yrÅt,
publiken.
Tja, fast det beror ju på hur rummet ser ut,

röneru t xÄsrsxoronnn och ner på sidorna av

-

-Jaha.Dramatens stora salong, Den som inte har någon akustik,
som att sjunga i en säck. Halleluja.

Men kan man komma ner i publiken däri
Om vi ska vara där måste vivdlialfutar som inte försvinner in
i ridåerna.
- Det är viktigt att vi känner oss helt trygga med musiken så att
vi kan fokusera på det sceniska. Det ärju därför vi är där,
- Och om vi bjuder på oss bjuder vi på glädje.

-

wm*
mölruoals raltannanrön börjar repeterå

-

men programmet är inte

klart än. Programgruppen framhå1ler att ingenting är gjutet i sten
men att ett utkast

till program

har presenterats för kören, Reaktio-

nen blir ett gillande mummel och iddn skickas vidare

till

regissören

Janne Renell,
- Fast vi i kören lägger oss gärna i., der år sällanJanne ffu ptata

ostört.

-

Ja.,

det regnar verkligen idder högc och lågt och ända

genrepet och lite

-

framtill

till.

I alla fal1 anda tillsJanne, som är världen snällaste och lugnaste,

säger åt oss att vara tysta.
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