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Körens öden och äventyr hösten 2021 

2021-11-06 

MED GUNNAR ERIKSSON 2021-10-23 

Tänk att det kunde bli av, det som vi haft som 

mål under hela pandemin: att sjunga med 

Gunnar Eriksson i Erik Ericsonhallen! 

Workshops och konsert tillsammans med två 

andra körer och musiker, och ingen visste om 

coronan skulle sätta stopp för detta 

inomhusevenemang. Vi övade på som om – 

och OM gick i uppfyllelse. Här nedan har jag 

strukit under i programmet det vi i 

Klamparekören sjöng med i: 

 

 

Och här nedan har vi de medverkande: 

 

 

 

 

 

Allra först fick vi torsdagen innan förmånen 

att få öva en hel kväll tillsammans med 

Gunnar, VoNo Vocals och suveräne pianisten 

Harald Svensson i en jättefin lokal i 

Immanuelskyrkan, och det bjöds t.o.m. på 

fika och frukt. 

 

 

Foto Alla Bäck 

Bara den torsdagssjungningen var värd att ha 

jobbat länge inför! Det var ju första mötet 

med Gunnar, denna gigant i körsverige. 

Gissar att de svenska körsångare som INTE 

har sjungit GE-arrangemang måste vara 

ytterst få. Så spänningen var stor – hur skulle 

legenden vara, kanske sträng? Svaret är: så 

imponerande och inspirerande! Denna 
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avundsvärt vitala 85-åring ledde både 

torsdagsrepet och hela lördagevenemanget på 

ett både bestämt och vänligt sätt, det var ingen 

tvekan om vad han ville vi skulle göra. (Om 

vi sen gjorde det är en annan femma…) 

Alltsammans, både torsdagen och lördagen, 

blev till en oförglömlig musikalisk upplevelse 

som vi har Carin att tacka för, att hon tog med 

Klamparekören på detta! Till saken hör att 

VoNo med sin ledare Lone Larsen är 

helproffs, och att få sjunga tillsammans med 

dem gjorde att vi glada amatörer lyfte oss i 

håret. Och medlemmarna i Carins barnkör 

SUSE blir nog också proffs när de blir vuxna, 

de var stensäkra! 

 

Och så blev det lördag, konsertdagen! 

Organisatörerna hade uppenbarligen gjort bra 

reklam i förväg, Eric Ericsonhallen fylldes på 

rejält under eftermiddagen av såväl oss 

medverkande som av tillströmmande 

workshopdeltagare. Sopraner och altar satt på 

ytterkanterna och basar och tenorer i mitten. 

Och som stöd i stämsången var några ur 

VoNo vidtalade att stå framför respektive 

stämma.  Vi Klampare var ju väl förberedda, 

men även vi hade glädje då och då av 

stöttningen. Gunnar Eriksson gillar nämligen 

att leka och improvisera, att blanda olika 

fraser ur flera sånger till en enhet, och 

företrädesvis så att olika rytmer blandas med 

varandra – inte alltid så lätt… Ett spännande 

Taubepotpurri hade vi ju redan nosat på, men 

det blev i alla fall en del överraskningar! 

 

De förnämliga musikerna gjorde verkligen sitt 

till för att höja stämningen på såväl workshop 

som genrep och konsert. När vi Klampare inte 

var med i någon sång kunde man sitta och 

bara njuta av proffsiga VoNo och musikerna! 

Och, inte minst, att i lugn och ro få uppleva 

hur legenden Gunnar då jobbade med dem. 

 

Efter workshops och genrep en paus för 

klädbyte etc, och även här blev vi bjudna på 

inte bara fika utan också en matig sallad. Och 

så blev det konsertdags, och den vackra hallen 

(f.d. Skeppsholmkyrkan) illuminerades 

stämningsfullt, och fylldes på med ”vanlig” 
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publik. Inledningsnumret var Music for a 

While, och alla vi körsångare stod och sjöng 

runt publiken utefter väggarna, för att sedan 

tåga fram till scenen. Dvs. när VoNo och 

SUSE sjöng ensamma satt vi Klampare på 

första bänk.  

 

 

Och Gunnar – ja, han dirigerade och hade allt 

i sin hand, och var givetvis även en 

inspirerande presentatör. Under hela lördagen 

tror jag f.ö. inte att jag såg honom sitta ner, 

utom på konserten då Lone Larsen dirigerade 

VoNo! Men jag lyckades ändå få en närbild 

när han satt en stund! 

 

Å vad det värmer att tänka tillbaka på detta 

berikande evenemang, inte minst med tanke 

på osäkerheten om det alls skulle kunna bli 

av. Tji fick du, dumma Corona!!! Än en gång: 

Tack Carin för att du fixade detta åt oss. 

 

Text och foto Malin 


