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Östgöta kammarkör återuppstår i ny form

ANNA BENNICH i höstas skulle Östgöta Kammarkör ha firat
tioårsjubileum. I stället tvingades kören, på grund av
pengabrist, lägga ner verksamheten. Men nu återuppstår kören
igen, i ny form.

-Lite envishet och lite lobbying gav resultat, berättar
dirigenten Hans Lundgren.

-Vi har fått löfte om pengar från både kommunen och
landstinget.

Förra våren gav Östgöta Kammarkör sin senaste konsert. Och i
höstas trodde Hans Lundgren att körens saga var all. Men han
gav sig inte. Ett brev till kommunen och en debattartikel i
Östgöta Correspondenten gav resultat.

-Efter debattartikeln blev jag uppringd av kommunstyrlesens
ordförande som tyckte att det var synd att kören skulle lägga
ner. I slutet av september räknar Hans Lundgren med att den
ombildade kören ska ha premiär.

-Just nu har jag ingen kör alls, säger han.

-Men jag har halva löften från en del sångare. Jag tror att det
är realistiskt att räkna med att börja med en något mindre
kör.

Bland de ursprungliga körmedlemmarna misstänker Hans
Lundgren att flera inte vill vara med eftersom arbetsformen
förändras en del. Kören repeterar mer sällan, men det ställer
krav på att sångarna i högre grad än tidigare övar in den
musik de ska sjunga på egen hand.

-Men alla är naturligtvis välkomna.

I stället för att bilda en förening, med allt arbete det innebär,
kommer kören att ingå som en liten institution inom
Linköpings universitet där Hans Lundgren arbetar. Ensemblen
ska sjunga musik som annars inte blir sjungen och samarbeta
med andra institutioner i regionen. Dessutom ska den bedriva
pedagogisk och konstnärligt utvecklande verksamhet.

- I vårt uppdrag från landstinget, som gett oss 40000 kronor i
startbidrag, ligger att sprida den här musiken i länet.

Från Linköpings kommun har Östgöta Kammarkör fått löfte om
100000 kronor per år under tre år från och med 2001, plus



pengar för ett halvår i år.

-Men det är intressant att notera att det inte är kulturpengar,
utan marknadsföringspengar, som vi får. Fyra till sex
produktioner per år räknar Hans Lundgren med att kören ska
hinna med.

Den 28 september håller kören sin första konsert i Linköping,
om allt går som det ska.

Publiceringsdatum: 2000-04-13 06:00:00


