
Kör lägger neri stället för att fira

av ANNA BENNICH

I höst skulle Östgöta Kammarkör ha firat tioårsjubileum. I stället läggs kören ner på grund
av ekonomiska bekymmer. Men dirigenten Hans Lundgren ger inte upp. I morgon ska han
träffa företrädare för kommunen för att söka stöd för körverksamheten.

– Vi har haft universitetet som stöder oss, berättar Hans Lundgren. Men det räcker inte.
Bara notkostnaden för kören ligger på cirka 25000 kronor per år. Östgöta Kammarkör har
specialiserat sig på att sjunga verk av 1900-talskompositörer.

– Vi har haft som inriktning att göra musik som andra inte gör. Bland annat gjorde vi en
konsert, både i Linköping och Norrköping, med musik av Norrköpingskompositörer som
Bengt-Göran Sköld, David Swärd och Lars-Åke Franke-Blom. Vi gjorde ofta nykomponerad
musik. Hans Lundgren tycker att det borde finnas ett gemensamt ansvar i regionen för
den här konstyttringen.

– Ganska mycket pengar går till fasta institutioner. Men så vitt jag vet går det inte ett öre
till länets körer. Möjligen får vi lite subventioner när vi hyr kommunens lokaler. Om
Östgöta Kammarkör skulle kunna få 100000 kronor per år i stöd, skulle kören kunna
fortsätta sin verksamhet.

– Då skulle vi kunna ge sex konserter per år. Det är inte sångarna som kostar, de får inte
betalt för att sjunga. Det som kostar är bland annat administration, noter och
marknadsföring.

– Flera sångare har hoppat av eftersom det blir för tungt att, förutom sången, också
tvingas ägna sig åt att jaga sponsorer, sitta i möten, sätta upp affischer med mera. Vid
årsskiftet läggs föreningen Östgöta Kammarkör formellt ner. Men körarbetet har redan
upphört.

– Men jag ger inte upp. Jag tycker att det är viktigt att det finns utrymme för det smala
spåret, med vår typ av musik, bredvid det breda spåret, säger han.
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