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2019-10-23 

NYA TAG 

Så har Klamparekören lagt ännu ett 

jätteprojekt bakom sig, Rädda Snövit, 

musikföreställning i 2 akter på Teater Pero. 

Än en gång har det bevisats: vi behöver 

publik för att ta oss i kragen och fokusera. 

Genrepet var såå dåligt, premiären jättebra! 

Många har nog under repetitionstiden tänkt 

”åh vad skönt när detta är över…”! Och så när 

det väl gäller, förutom premiären ytterligare 4 

föreställningar, så tycker alla att det är 

jättekul, alla är tacksamma mot gänget som 

skapat Snövit ”åh, att få vara med om det 

här”! Sen inträder PPS, Post Production 

Syndrome, dvs. man har laddat och laddat 

inför föreställningarna och när projektet sen 

verkligen är över blir det så tomt… Det är 

som att sticka hål på en ballong! 

Idag 23 okt tar vi nya tag med ett årsmöte och 

tänker framåt på julkonserten och – inte minst 

– på resan till Los Christianos, Teneriffa, i 

februari! Och vid årsmötet blev Alla Bäck och 

jag (Malin Falkman) dom nya krönikörerna, 

vilket härmed inleds! 

2019-11-20 

DIRIGENTASPIRANTER 

Att vi nu tar nya tag innebär tyvärr också att 

vi måste vänja oss vid tanken på att Niklas 

slutar efter Teneriffa… Hur ska det gå, hur 

ska det gå? Så vi kommer att ibland på 

onsdagarna få träffa några olika sökanden 

som ska provdirigera. Förra onsdagen hade vi 

Karin Norrby (efternamnet förpliktigar i 

musiksammanhang), som i efterskott tycks ha 

sällat sig till de sökande, fast hon egentligen 

endast hade kommit för att vikariera. Idag 

hade vi före paus Sofia Bertilsson som liksom 

andra sökanden svarat på den annons som 

Stefan lagt ut på en särskild grupp för 

kördirigenter på Facebook. Tänker inte här 

kommentera någon av dem, vi får se vad vi 

tycker så småningom. 

 

 
Stefan och Sofia, foto Malin Falkman 

 


