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Lekfull attityd ger Scatcats framgång

"Vi tycker om att sjunga på stavelserna"

I Uppsala finns 136 körer. Så det gäller att profilera sig om man vill nå ut. Det har
Scatcats lyckats med.

– Namnet Scatcats? Det tog vi från kattbandet i "Aristocats", som ramlar genom golvet när
de spelar. Och så gillar vi scatsinging, att sjunga på stavelserna, du vet sådär som Alice
Babs är så fenomenal på, berättar sångerskan Anna-Karin Oldeberg om kören som
jämförts med The Real Group och Viba Femba.

– I de flesta andra körer handlar det om att kunna inordna sig. I Scatcats gäller det
snarare att kunna ta plats, att profilera varje enskild medlem, fortsätter hon.

Kören har 18 medlemmar

Kören bildades 1990 och har 18 medlemmar, som kommer från olika håll. Rock, jazz,
klassiskt och folkmusik. Det allra mesta sjungs acappella och jazzbetonat. Körledaren
Anders Göransson står för arrangemangen.

– Vår repertoar är lite annorlunda. Det är sånger av Sting, Barry Mann, Freddie Mercury
och Stevie Wonder. Men vi sjunger också traditionella sånger som Visa från älvdalen.
Anders ser till att det blir Scatcats-stuk på varje sång.

I Scatcats leker man med rösterna och utforskar nya sångsätt. Den här lekfulla attityden
har gett gruppen stora framgångar. För några år sen blev kören svenska mästare i
körsång i "Toner för miljoner" och förra sommaren vann den publikpriset och första priset i
vokalgruppsklassen i den stora körtävlingen i Tours i Frankrike.

Lördagsträff med Linnea

– Nej, nej, nej, man kan inte tävla i musik, jag vet. Men det var i alla fall jättekul.
Publiken i Tours var helt galen i oss, vi sålde slut på alla våra plattor, säger Anna-Karin
Oldeberg.

Nu på lördag sammanstrålar Scatcats i Linköpings konsertsal med damkören Linnea.

– Ja, och det skall bli jätteroligt. Eftersom vi är lite speciella så är det inte så ofta vi
samarbetar med and-ra. Körerna sjunger varsin avdelning och så sjunger vi tre sånger
tillsammans:

Omväxlande repertoar

"Grimas om morgonen" av Cornelis, "Road to nowhere" av Talking Heads och Queenlåten
"Bohemian Rhapsody".

Linköpingskören har också en omväxlande repertoar med Gloria Gaynor-hiten "I will
survive", låtar av Ward Swingle, och klassisk damkörsmusik av Otto Olsson.
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