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Körens öden och äventyr våren 2018 

 

Konstföreningens årsmöte 20 februari 

Vi sjöng: Negues a katie, Deep river, Joshua 

fought the battle, Nobody knows, och  Dans, 

ropte felen. efteråt bjöd konstföreningen på 

förtäring. 

Deep River 10 mars 

 
Affisch Lennart Johansson 

 

 

 

 

 

Lördagen 10 mars hade vi konsert i Norska 

Kyrkan på Stigberget med bl.a. Spirituals och 

Gospels. Det var fullsatt och publiken verkade 

nöjd.  

Vi sjöng Down in the river to pray, Shall We 

gather at the river, Deep river, Wade in the water, 

Not one sparrow och Simple gifts. Niklas och 

Ingemar improviserade på violin och tvärflöjt 

Sometimes I feel like a motherless child. Vi 

fortsatte med Go down Moses, She’ll be coming, 

och The road home (med solo av Sofia). Niklas 

spelade sedan några amerikanska folksånger 

på violin. 

Vi sjöng sedan Swing low, I can tell the world, 

Nobody knows, Joshua fit the battle och Down in 

the river to pray. 

 
Foto Siw Johansson 
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Vikarie 

Vid två rep vid månadsskiftet mars-april hade 

vi en fantastisk vikarie för Niklas vid namn 

Kjell Perder. Han fick oss att klara knepiga 

rytmer och få ordning på körklangen. Det var 

riktigt kul! 

Körlördag 21 april 

Före lunch hade vi röstövningar med Ingegärd 

Swedrup som Malin hade engagerat. Hon var 

lågmäld, humoristisk och mycket pedagogisk. 

Vi jobbade bl.a. med stöd ända nerifrån 

rumpan och hur man kan variera vokalljuden 

så att det låter bra. Vi fick våra lyriska 

sommarkonsertlåtar En sommarafton och Pingst 

till nya nivåer. 

På eftermiddagen jobbade vi vidare med 

Niklas och nådde nya höjder på 

sommarkonsertlåtarna.  

 

 

 

Kjell Perder                           Ingegärd Swedrup 
Foto Kristina Segerström                 Foto ? 

Snövitpresentation16 maj 

Vid repet 16 maj berättade Sten med 

stöd/störning av Karin och Olle om planerna 

på en föreställning baserad på Snövit i 

operamiljö. Mottagandet var entusiastisk men 

kören skulle fundera och ge besked efter 

betänketid. 

 

 

 

Sommarkonsert 13 juni 

Efter en delvis skakig repetitionsspurt, där de 

jazziga Nu kläder sig tanken och Att angöra en 

brygga gav anledning till nervositet, 

genomförde vi en bejublad sommarkonsert i 

fyrkanten. 

Niklas´ lättnad när vi vid uppsjungningen 

visade att vi lärt oss Att angöra var skön att se. 

Vi började med att göra entré som en stökig 

kö(r) sjungandes Hasse & Tages Kö-sång och 

fortsatte sedan med Not one sparrow och I can 

tell the world från vinterns repertoar. 

 
Foto Kerstin Lundvik 

Vi fortsatt med några smakprov från kommande 
höst: Nu kläder sig tanken i sommarkostym, med 
solo av Bertil och Att angöra en brygga. Sedan 
övergick vi till fin svensk körlyrik med En 

sommarafton och Pingst. Vi avslutade med 

Sommarpsalm (”En vänlig grönska”) där 

publiken inbjöds att sjunga med. (Nästa år 

kanske vi ska ha skylta med texten så att alla 

kan hänga med.) 

 



 

Klamparkören Krönika våren 2018 

 

Våren 2018  Sid 3 (3) 

Sommarfest 13 juni 

Efter konserten åkte vi hem till Hillevi och 

Patrik och hade en fantastisk efterfest.  

Niklas och Ingemar avtackades för sina 

lysande insatser under året.  

Niklas vittnade om att ryktet om körens 

säregna förmåga att skärpa sig vid det 

yttersta, d.v.s. just vid konsertsituationen hade 

besannats under året. Mer för varje 

framträdande med ett klimax idag. 

Sten konstaterade att kören verkar entusiastisk 

till Snövit-projektet. 

 

Niklas och Ingemar dirigerade sånger ur 

dagens föreställning ( utantill!) och 

stamsånger.  

 
Sten Sedin 

Francisca var också med och fick oss att 

sjunga Gubben Noa som aldrig förr. 

 

Vi tackade värdparet för det lysande 

värdskapet med den självklara Här är gudagott 

att vara, i ett arrangemang av Brita. 

 

 

 

 

 

Lasses födelsedag 6 juli 

Fredagen 6 juli firade Lasse Hamnqvist sin 

nittioårdag ute i Bergshamra.  

Ett mindre gäng ur kören uppvaktade och 

sjöng tillsammans med födelsedags”barnet” 

några dängor ur repertoaren.  

 
Foto Lena Hackzell 

 


