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Körens öden och äventyr hösten 2018  

 

Terminsstart 

Onsdagen 22 augusti körde vi igång och började 

repa för höstkonserten. Vi jobbade vidare på låtar 

av Hasse å Tage, Povel Ramel och Ulf Peder 

Olrog. 

Vartefter insåg vi hur avancerade låtarna var, både 

harmoniskt och rytmiskt. Niklas uppmuntrade och 

förmanade oss att lyssna på Ingemars finfina 

ljudfiler och öva hemma. 

Så småningom provade vi även några låtar till 

Snövit: Jerico, Edelweiss och Java Jive. 

Lördagen 29 september byggde vi på kunnande 

och självförtroende med ett extrarep på 

Nämndhuset. 

Höstkonsert lördag 6 oktober 

Så var det då dags att träffa publiken! Vi höll till i 

Söderhöjdskyrkan, den gamla Baptistkyrkan nära 

Mariatorget, där vi hade vårkonserten 2017. 

 

Det kom jättemycket folk. Vi fick släpa in fler 

stolar och hänvisa de sista till balkongen. 

Vi gjorde en lite stökig entré med Kö-sång och 

fortsatte med Följ mig bortåt vägen, Ta av dig 

skorna, Underbart är kort, Nu kläder sig tanken, 
Att angöra en brygga, Turion, På en liten smutsig 

bakgård, Var är tvålen, De sista entusiasterna och 

avslutade med Ett glas öl. 

 

Mellan låtarna gjorde vi mellansnack med 

Lindeman-parodi och allvarsord, diktläsning och 

limerickar, extranumret illustrerades av att Niklas 

verkligen fick ett glas öl. 

 

Publiken var entusiastisk och det kändes som att 

vi förutom att banka in rytmer och harmonier 

förmedla glädjen att få sjunga dessa gamla pärlor. 
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Inför julkonserten- 

Efter konserten satte vi tänderna i kyrkoslaviska 

för att ta den gamla Bogoriditse Devo till nya 

höjder. Niklas drillade oss i uttalet och vi övade 

på både den gamla Rachmaninoff-varianten och 

en ny fantastisk tonsättning av Arvo Pärt. Vi gav 

oss också på Benjamin Brittens Rosa Mystica ( 

Mama Mia) – till synes enkel men ganska 

komplicerad. 

Konstföreningens vernissage 3 december 

Niklas ledde en tapper skara vid vernissagen i 

foajén. Publiken var inte många fler än vi, men 

glada.Vi sjöng Caroling caroling, Förunderligt 

och märkligt, Bogoriditse Devo (Pärt), White 

Christmus och Deck the halls. 

Stadsbyggnadskontorets julfest 5 december 

En liten skara, ett drygt dussin, åkte på 

onsdagskvällen ut till Färgfabriken i Liljeholmen 

och sjöng vid SBK:s julfest under ledning av 

Ingemar. Vi körde Deck the halls, Caroling 

caroling, White Christmus, Jul jul ochDing dong. 

Först sjöng vi i en sidolokal där folk skulle mingla 

där det var ganska få men entusiastiska åhörare. 

Sedan gick vi in till baren bredvid där det var 

massor av folk och hög ljudnivå. Vi lyckades göra 

oss hörda, särskilt White x-mas trängde igenom 

och väckte jubel. 

Vi åkte sedan snabbt till Nämndhuset och deltog i 

ordinarie rep. 

Lucia 13 december 

Vi samlades i ottan (7:15) och sjöng upp oss 

under Niklas´ledning. Vi besökte Stadsmätningen, 

Bygglovsavdelningen, Planavdelningen och 

slutligen exploateringskontoret. Vi sjöng Santa 

Lucia på italienska och svenska, Förunderligt och 

märkligt, Caroling caroling, Stilla Natt och Deck 

the halls. Det gick allt bättre och hos 

exploateringskontoret lät det jättebra och publiken 

var entusiastisk. 

 

 

Julkonsert 4 december 

Mottot för årets julkonsert i hörsalen var ”Jul med 

förhinder” 

Vi trädde sålunda in 11:34 och jäktad oordning 

och satte igång egenskrivna: Var är julen?, Gul 

gul med satir över bl.a. Nobelhuset, satirer över 

regeringsbildandet på White X-mas och ett glas öl 

samt Följ mig uppåt väggen, interfolierade av 

Kjells geniala mellansnack.  

Vi kontrasterade sedan med Rachmaninoffs 

Bogoriditse Devo och fortsatte med Deck the halls 

för att avsluta med Hosianna som allsång. Våra 

egna texter gick fram och publiken verkade 

uppskatta det hela. 

 

Foto Lena Svensson 

 


