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Körens öden och äventyr våren 2020 

Resan till Teneriffa 4.2 – 11.2 

Måndag 10 feb 

Sista dagen före hemresan randas. Alla sprids för 

vinden efter frukosten – och frukosten ja, den 

serverades i en slamrig jättematsal men den var 

otroligt variationsrik! Säg det som inte fanns på 

de rikliga buffédiskarna… Där kunde man grunda 

ordentligt och kanske smyga ner nån extramacka 

och kanarisk banan som proviant under dagen.  

Och så på kvällen dags för avskedsmiddag – både 

som avslutning på resan men kanske framför allt 

för avsked till Niklas! 

 

Foto Malin Falkman 

 

 

 

 

 

 

Restaurangen hade dukat långbord under 

parasollerna utomhus, kanske lite i svalaste laget 

för en del, men där fanns förutom lite plädar även 

flera värmande gaslyktor. Maten dröjde förstås 

trots förbeställning, men vinet flödade så det 

gjorde ingenting. Och när vi så småningom ätit 

färdigt vidtog avtackningen. Det var ju inte bara 

Niklas som skulle avtackas. Att vi över huvud 

taget hamnat i just Los Cristianos var tack vare 

Sten, som har varit där många gånger och som 

följaktligen tack vare sina kontakter kunnat fixa 

våra konserter. Han har ju också varit den som har 

kunnat tipsa om restauranger, utflyktsmål och 

affärer etc.  

 

Foto Malin Falkman 

 

Och så har vi förstås Ulla, som fixat hela resan – 

alla bokningar av flyg, hotell, taxi, buss, 

Teideguide och båt! En jätteuppgift! Hon hade ju 

också gjort den 8-sidiga broschyr med 

veckoprogram och rumsfördelning mm som vi 

fick i förväg. Och som om inte detta varit nog 

tagit på sig att ibland lägga ut för både måltider 
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och annat under själva vistelsen… Plus att efteråt 

räkna ut vad var och en skulle betala i efterskott! 

Stefan harangerade båda två vederbörligen, och 

visade allas vår tacksamhet med presenter av olika 

slag. 

 

Foto Malin Falkman 

Så var det då dags att tacka av Niklas… Stefan 

höll ett känslosamt och väldigt fint tal om hur 

mycket Niklas engagemang för kören har betytt 

för oss alla.  

 

Foto Malin Falkman 

När han kom till hur stor saknaden kommer att bli 

satt alla och nickade instämmande, liksom när han 

poängterade att vi ändå förstår varför Niklas 

behöver gå vidare. Vi önskar honom verkligen all 

lycka i fortsättningen, och hoppas att kommande 

dirigentuppdrag ska möjliggöra för honom att 

försörja sig på detta. Och så dags för presenter till 

Niklas, div godis i fast och flytande form samt ett 

specialbeställt stämgaffelhalsband, dvs. en 

stämgaffel i en svart läderrem.  

En av sångerna på vår Teneriffarepertoar var 

Alfvéns Stemning med J.P. Jacobsens danska text. 

Den hade Karin satt ny text till, raderna perfekt 

avpassade till respektive stämma. Ingemar slog in 

oss, och alla sjöng från hjärtat! 

Niklas, Niklas, Niklas vår toppdirigent där 

(peka!) 

Du gjutit, gjutit, gjutit oss samman till en! 

Ensam, ensam, ensamt där framme, du får oss 

att sjunga 

så strålande bra, så strålande bra! 

Lirkar och nöter med svåra sånger, många 

gånger. 

Roligt att öva, när du oss prövar. 

Och sen kommer konserten. 

Hör hur vi sjunger! Hör hur vi sjunger! 

Mmmm. Mmmm. 

 

Niklas verkade efteråt kanske lite tagen av all 

uppvaktning och tackade varmt för allt detta. Av 

hans tal framgick att han hade trivts med oss och 

gärna skulle ha fortsatt om han inte hade behövt 

prioritera sin karriär. Vilket vi ju, som sagt, 

förstår.  
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Foto Malin Falkman 

Sist ville vi sjunga ”Bort” som tack till 

restaurangpersonalen. Jo, restaurangägaren och 

några kypare kom ut, men det var knappt att 

kocken ville vara med – han var jättestressad! Så 

han smet före slutstrofen… Men visst var det 

uppskattat att vi sjöng för dom! 

 

 
Foto Malin Falkman 

 

Vad kan passa bättre som summering av en lyckad 

körvecka med alla kära Klampare kamrater än just 

dessa ord av Bellman ”Bort allt vad oro gör, bort 

allt vad hjärtat kväljer”? Föga anade vi nämligen 

vad morgondagens hemresa, som f.ö. gick 

jättesmidigt, skulle ta oss till…  

 

 

Foto Malin Falkman 
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Resebroschyr Ulla Åkerman 

 

 

Vi hann precis komma igång tillsammans med vår 

nya utmärkta dirigent Carin Norrby, sen brakade 

Coronaviruset in över oss och över världen, och 

nästan all verksamhet upphörde överallt! I 

skrivande stund är det ingen som vet hur länge 

samhället ska stå still, och följaktligen inte hur 

länge det dröjer innan Klamparekören får träffas 

och sjunga tillsammans igen. Vi behöver det, alla 

behöver det, körens motto är inte för inte: 

CANTARE EST VIVERE! (Att sjunga är att 

leva.) 

 

Vid pennan Malin Falkman 

2020-03-28 


