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Körens öden och äventyr hösten 2020 

Konsert i Sinnenas Trädgård 2020-10-15 

En efterlängtad konsert gick av stapeln kl 11 

den 15 oktober. Efterlängtad trots att det både 

var utomhus och samling redan kl 10 på 

morgonen. Efterlängtad för att det var första 

gången sedan pandemin bröt ut som vi skulle 

få skärpa oss framför en publik! Carin hade 

ordnat så att vi skulle få sjunga i den vackra 

Sinnenas Trädgård, bakom Vasaparken.  

 

 

 

Trädgården ligger mellan två äldreboenden, 

och personalen ordnade så att dessa äldre 

skulle få sitta ute och lyssna på oss. 

Personalen hade också ordnat jättefint med 

både mikrofon och piano. Carin hade vidtalat 

sin kollega på Sthlms Kulturskola, Barbro 

Jävert, att kompa oss. Men det var både kyligt 

och blåsigt den dagen, så Barbro fick börja 

med att klippa till sina vantar till typ 

fiskarvantar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så utrustad kunde Barbro proffsigt kompa oss 

i några av sångerna.  
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Här dagens repertoar: 

Bort allt vad oro gör 

Låt människan 

Uti vår hage 

Wild Mountain Thyme 

Fånga mig vind 

Änglamark 

Och som extranummer Om alla berg och dalar 

 

 

 

Uppsjungningen gick galant trots den tidiga 

timmen och det rätt kylslagna vädret. Men vi 

var rejält påpälsade lite till mans och kvinns. 

Carin har ju, som konstaterats tidigare, en 

fenomenal förmåga att peppa upp oss. Hon 

behövde inga ytterkläder som hon studsade 

runt! 

 

Av dagens repertoar var det två sånger vi lärt 

oss med Carin, Låt människan och Wild 

Mountain Thyme. I den senare var Sofia och 

Lasse fina solister. 

 

 

 

Sången Låt Människan, musik av Stefan 

Forssén och Bo Ejeby har en så fin text av 

Jacob Branting, så Carin läste den texten som 

en dikt för publiken. Detta att läsa upp texten 

först är faktiskt någonting jag tycker vi borde 

göra mycket oftare! Visst ska vi anstränga oss 

att artikulera när vi sjunger, men då bör man 

ju spotta konsonanter. Det i sin tur går ut över 
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legatot när vi ska, som Niklas lärt oss, försöka 

få så långa och glidande vokaler som möjligt. 

Bättre då att låta publiken få höra texten först. 

Det lägger ju till något till konsertens 

programinnehåll! 

 

 

 

Vad tyckte publiken då? Ja, inte var de 

många, och lite frös de nog mot slutet, men 

jag tror de var glada för den omväxling i 

Coronatillvaron som detta innebar. Kaffe fick 

de, och texten till Änglamark så att de kunde 

sjunga med om de ville. Och personalen 

uttryckte sin förtjusning över att vi kommit. 

Men vi själva var ju också förtjusta över att få 

detta tillfälle att tillsammans få sjunga för 

publik! 

 

 

 


