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Körens öden och äventyr hösten 2021 

NU BLIR DET JUL IGEN!  

Kl. 18 den 4 december 2021 i Söderhöjdskyrkan 

En riktig julkonsert med 

*Klamparekören 

*Carin Norrby, dirigent och solist 

*Lotta Hasselquist, piano 

*Rigmor Bådal, bas 

 

Tänk – vi fick sjunga för publik inomhus igen!!! 

Ingenting har ju varit självklart i dessa 

pandemitider, det enda som var lite ovanligt var 

att publiken behövde avkrävas ett vaccinpass. 

Detta krävde i sin tur sin kvinna, nämligen Hillevi 

som i full vintermundering stod utanför entrén och 

checkade publikens mobiler. Självklart var ju att 

alla vi i kören också var dubbelvaccinerade. 

Restaurang Magnolia, som var bokad till 

eftersitsen, hade däremot inga pandemikrav.  

Så - samling kl. 13 för div förberedelser inkl. 

ommöblering och repetition. 

 

 

Pianisten Lotta hade vi träffat en gång förut och 

nu tillkom basisten Rigmor. Vilka underbara 

musiker! Det var en fröjd att få sjunga till deras 

proffsiga komp. Men vi har ju ett annat sorts 

proffs i vår skara, ljudteknikern Lasse, vilken som 

vanligt spelade in hela konserten. Fint att kunna 
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lyssna efteråt, speciellt på när Lotta och Rigmor 

spelade ensamma, för när man står där och 

spänner sig inför nästa sång kopplar man inte av 

tillräckligt för att lyssna koncentrerat. Men på 

inspelningen kan man verkligen få njuta av deras 

spel, speciellt deras tolkning av Gunnar Hahns 

”Nu vilar hela jorden”! 

Bland alla sångerna kan nämnas några som det 

var särskilt roligt att får sjunga. Öppningssången 

var Leonard Cohens ”Halleluja” som fått svensk 

text, ”Decembernatt”, av Ulf Schagerström, med 

Lasse som solist. Den italienska julsången ”Dormi 

dormi” var en trevlig ny bekantskap, och så 

kändes det härligt att än en gång få framföra 

Håkans fyndiga ”Jullåt” i vår kära Ingemars arr. 

Sibelius ”Giv mig ej glans” har vi ju också haft 

tidigare på repertoaren, men nu var det ett nytt arr 

som vi fick vi sjunga tillsammans med Carin som 

solist.  ”Det är en ros utsprungen” blev i sitt 

långsamma tempo helt magisk, inte minst tack 

vare Lottas och Rigmors spännande komp! ”Nu 

tändas tusen juleljus” kan kanske förefalla 

fantasilöst, men i det här härliga arret av Helene 

Stureborg blev det också något helt nytt. En annan 

ny, kul bekantskap var Gunnar Svenssons jazziga 

”Karl Bertil Jonssons julafton”, för att inte tala om 

den ovanliga versionen av ”Silent Night” där 

kompet inkluderade ”Siciliano”, en flöjtkonsert av 

Bach, lysande exekverat av Lotta på sitt piano! 

Som extranummer hade vi ”Julstress”, ett 

jätteroligt potpurri av Robert Sund som fått med 

korta strofer från många av de vanligaste 

julvisorna – i rasande fart, och med ett 

applådframkallande TJO! på slutet. Det funkade! 

Tilläggas kan att här och där i programmet lästes 

en väl vald och kort text, från Karfeldt till Py 

Bäckman, både som extrakrydda och som bro 

mellan sångerna. Denna kväll besannades återigen 

det som brukar sägas om kören: det kan gå hur 

dåligt som helst på repetitionerna, men när det 

verkligen gäller lyfter vi oss i håret! Givetvis 

under förutsättning att vi har en entusiasmerande 

dirigent vilket vi verkligen har i Carin. Jag är 

övertygad om att publiken uppfattade vår 

sångarglädje. Vi alla, Carin, Lotta, Rigmor och 

Klamparna hade all anledning att känna oss 

mycket glada och nöjda med kvällen. För halva 

gänget fortsatte stämningen sedan med god 

asiatisk mat och dryck på Magnolia. 

Text Malin Falkman 

Foto Alla Bäck 


