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Östgöta Kammarkörs näst 
intill traditionella försom-
markonsert i Brunneby 
kyrka hade en undertitel: 
”Konsert i B”. Så angavs att 
samtliga upphovsmän ha-
de namn på ”B”: Brahms, 
Bruckner, Beatles och Bach. 
Dessutom upptog program-
met uteslutande sakral mu-

sik, vilket gav möjlighet att 
anställa jämförelser mel-
lan religiositetens skiftande 
musikaliska gestalningar.

I de båda Brahmsmo- 
tetterna op 74 möter en 
ljus, trosviss glädje, ibland  
jublande men oftare präg-
lad av återhållsam andakt. 
Den koralliknande melo-
di som avslutar op 74:1 och 
klingar ut i skir dur blev här 
andäktigt vacker.

Det är mer än rimligt att 
Brahms skrev sina motet-
ter med Bach i tankarna. 
Och den Bach-motett som 
här framfördes . ”Lobet den 
Herrn”, BWV 230 – är, än 

mer än hos Brahms, präg-
lad av ljus tro, glad tillförsikt 
– man kunde säga: fylld av 
Den Stora Glädjen!

Hos Bruckner däremot 
var det – i tre av de fyra mo- 
tetterna – fråga om allvarlig 
religiositet, en innerlig, in-
åtvänd tro som kan tyckas 
ha drag av mysticism. 

Tre av de fyra, alltså. Men 
den fjärde – ”Locus iste” –
föreföll mig ha påtalig an-
knytning till Mozarts sakra-
la musik.

Skrev Beatles sakral mu-
sik? Nej, men några kapabla 
musiker – Hans Lundgren 
är en av dem – har arrange-
rat kända Beatles-melodier 

och gett dem texter ur mäss-
san. Tilltaget är inte nytt; 
på Palestrinas tid skedde 
samma sak och företeelsen  
kallades ”parodimässa”. I 
mitt tycke klingade detta 
mycket tilltalande , också 

därför att sopranen Susan-
ne Edlund gjorde en härlig 
solistinsats.

Det finns mycket att beund-
ra hos Östgöta Kammarkör, 
vid lördagens konsert kan-

ske särskilt den betryggan-
de föreningen av koncen-
tration och avspänt musice-
rande. Förklaringen heter 
Hans Lundgren.

Per OlOv Backman
Alice in Videoland  
firar nationaldag 
MUSIK. På nationaldagen, 6 ju-
ni, gästar Alice in Videoland 
synth–klubben Nuclear Nation på 
L’Orient i Linköping. 
 Electropunkbandet AIV är aktu-
ella med nya skivan ”She’s a mach-
ine” där bland annat Maja Ivarsson 
från the Sounds gästar. 
AIV är bokade till flera festivaler i 
sommar, bland annat till Peace & 
Love i Borlänge och Arvikafestiva-
len. (Corren)

”Alla har makt att påverka”
Makt och levnadsförhållanden skildras på Länsmuseet
LINKÖPING

I morgon invigs den 
sista delen i Läns-
museets Östgötaliv. 
Utställningen heter 
”Makt och män-
niskor” och skildrar 
maktförhållanden i 
olika tidsepoker. 

Utställningen består av 
sex delar. Tanken är att de 
yngre besökarna ska reflek-
tera över deras maktposi-
tion i samhället och tänka 
mer kritiskt. 

– Det vi vill att folk ska 
tänka är: Var passar jag in? 
Alla har någon sorts makt 
att påverka, säger Lena 
Lindgren som är projektle-
dare för Östgötaliv.

Makthavare, motstånda-
re och maktlösa finns repre-

senterade men även tanke, 
kropp och själ. 

Varje del har en talesper-
son som berättar sina inner-
sta tankar. En av dem är fem-
tonåriga Robin som undrar 
om han är manlig nog. 

I montern finns ett över-
fullt badrumsskåp med 
skönhetsprodukter, men 
även anabola steroider.

”Du är skitsnygg”
– Det skildrar hur ungdo-

mar påverkas av massme-
dier och reklam. Men vi har 
också kopplat det moder-
na till historiens skönhets-
ideal, säger Lena Lindgren 
och pekar på en korsett från 
1700-talets mitt. 

 Bredvid badrumsskåpet 
hänger en spegel. 

– ”Du är skitsnygg” ska 
det stå med läppstilsskrift 
där, säger Lena Lindgren. 

Utställningen 
vänder sig främst 
till ungdomar i 
högstadie- och 
gymnasieåldern –
men alla är förstås 
välkomna. 

Utställningen 
invigs i morgon 
av borgmästa-
ren Ann-Cathrine 
Hjerdt och hål-
ler öppet på obe-
stämd tid. 

º

º

MaKt och 
MännISKor
‚

Också tioåriga Mia, som 
vi känner igen från Moa 
Martinsson böcker, är en av 
dem som känner sig makt-
lösa. Mia representerar ar-
betarklassens barn, som 
fick glädja sig åt det lilla i li-
vet. I Mias fall var det hen-
nes docka som gav henne 
tröst när tillvaron blev för 
svår. 

De kunde manipulera
– Men även arbetarklas-

sens barn kunde påverka 
makten. De kunde mani-
pulera sin omgivning, säger 
Lena Lindgren. 

Avdelningen ”själen” be-
skriver trons och kyrkans 
makt. 

– Kyrkan finns repre-
senterad i Kysstavlan från  
Lönsås utanför Fornåsa. Det 
är ett unikt föremål och det 
finns inget liknande i Sve-

rige, säger Ann-Charlott 
Feldt som är projektledare 
för ”Makt och människor”. 

Vill du bli kung för en dag? 
I så fall har du en chans att 
testa på utställningen. Man-
tel, krona och tron finns att 
testa. Museet har även gjort 
guldtackor med text på. De 
symboliserar kommunbud-
geten. 

– Det är lätt att klaga på 
makthavare och politiker 
men det är inte så lätt att 
bestämma som man tror. 
Här lär man sig  vilka kon-
sekvenserna blir när man 
måste välja mellan vård och 
kultur till exempel, säger 
Lena Lindgren. 
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Ann-Charlott Feldt, Eva Lundblad och Lena Lindgren framför motståndarmontern.  
–Tänk att jag har blivit så gammal att jag har hamnat på museum, säger Ann-Charlotte.

Mias verklighet under industriepoken i Norrköping: dockan 
och den försupne styvfaderns tomflaskor.  BILD: mIKAeL SVenSSon

Östgötarna vann Rockkarusellens riksfinal

Av tvåhundrasjuttiofyra band 
återstod åtta som rest till 
Linköping för att tävla i 
Rockkarusellens första 
riksfinal någonsin. Ett band 
som åkt långväga var Rag-
dolls från Sundsvall. Ban-
det tycker absolut det var 
värt nästan sju timmars res-
tid för att stå på scenen i tolv 
minuter. 

– Det är skönt att komma 
ut och lira. Även om vi bara 
fått stå på scen tio sekunder 
hade det fortfarande varit 

värt det, säger Anton Berg-
gren i Ragdolls. 

När samtliga band fått si-
na tolv minuter på scenen 
uppträdde Salem Al Fakir 
medan juryn räknade sina 
röster. 

Han säger att han egentli-
gen har svårt för musiktäv-
lingar men gillar Rockkaru-
sellens koncept.

En konstig grej
– Musik är en konstig grej 

att tävla i men det här är ett 
bra sätt för band att göra sig 
hörda på. De får komma ut 
och spela för folk, säger mu-
sikern som lovar att komma 
tillbaka till Linköping.

”Musik är en 
konstig grej 
att tävla i . . .”
SALmen AL fAKIr

Inför rösträkningen var 
östgötakillarna i Caveman 
blues favorittippade.  

– Caveman blues vin-
ner. De är musikaliskt duk-
tiga, tajta och har ett eget 
sound, säger Malin Ahlberg 
i Stockholmsbandet Impul-
siv livsstil. 

Och juryn höll med. Efter 
en spännande uppräkning 
stod Norrköpingsbandet 
klart som kvällens segrare. 
Bland jurymedlemmarnas 
motiveringar fanns fraser 
som ”De får mig att tänka på 
det ljuva 70-talet”. 

Precis som efter vinsten i 
regionfinalen var grabbarna 
glada men smått chockade.  

– Jag tycker verkligen in-
te att jag spelade så bra. Men 
folk verkar gilla oss, säger 
Erik ”Erka” Petersson.

Fruktansvärt bra
Jurymedlemmen Kent 

Hellfueled säger att bandet 
bildat något helt eget.

– Allt kommer inifrån och 
är ärligt. De är fruktansvärt 
bra.

I vinsten ingår nio spel-
ningar i landet, varav en är 
på Arvikafestivalen.

– Det är overkligt. Jag har 
aldrig varit där så det ska bli 
sjukt roligt, säger gitarris-
ten Niclas Johansson.  

karin larssOn

rocKKarU- 
SellenS rIKSfInal
På Konsert & Kongress

‚

Carin Karlsson
reporter
013-28 03 60
carin.karlsson
@corren.se

Maja Ivarsson hos AIV.

StocKhoLm (tt)
Årets Karamelodiktstipendium 

går till ståuppkomikern och pro-
gramledaren Babben Larsson.

”För att hon med humor och 
glädje, så giftigt och precist kan 
leverera – inte bara poänger och 
”one-liners” – utan även ädel sång 
och textkonst med träffsäker taj-
ming”, heter det i juryns motive-
ring.

Förr presenterades Karamelo-
diktstipendiaterna i Hagaparken, 
men söndagskvällens ceremoni 
hölls på Vasateatern i Stockholm. 

Povel Ramel, som instiftade sti-
pendiet, dog den 5 juni förra året. 

Han skulle ha fyllt 86 år just på 

Operans nya Askunge är en 
hunsad alltiallo på ett skab-
bigt italienskt  kafé i New 
York som drömmer om 
prinsen medan hon skalar 
potatis. 

Det är en miljö full av at-
mosfär och sceniska möjlig-
heter och regissören Irina 
Brook fyller den med finur-
liga infall. Styvpappa Rami-
no, tolkad av Bruno Praticòs 
– en  italiensk komediant 
med  en  härlig basbariton – 
styr och ställer med sina bå-
da giftasvuxna döttrar och 
är infamt elak mot styvdot-
tern Askungen, precis som 
i sagan.

Och Daniel Behles prins 
finns det anledning att 
drömma om. Han är diskret 
snygg, sjunger smäktande 
pianissimon och övertygar 
fullt ut som förste älskare. 

Dum är han inte heller för 
han begriper att skall han 
hitta en flicka att gifta sig 
med bör han uppträda in-
kognito och låta betjänten 
Dandini spela prins. 

Jesper Taubes förklädde be-
tjänt är en välklädd, världs-
van sprätt som bokstavligen 

överfalls av de båda giftas-
besatta systrarna. Men här 
tappar regin sin stringens. 
Varför gör man alltid syst-
rarna fula och fåniga?  Verk-
lighetens lycksökerskor är 
smarta, beräknande pang-
brudar. 

Och frågan är om det är nå-
got roligt att bli kunglig. 
Scenografen Noëlle Gin-
fris vita, kala furstepalats är 
bedrövligt trist och betjän-
terna i tokroliga kostymer 
är inte särskilt roliga bara 
överklassiga, men de sjung-
er härligt och dansar bra.  

Problemet med Rossinis 
Askungen är att det hän-
der så lite. Som ung älskade 
kompositören pastejer och 
musikaliska roulader bak-
ade på minsta möjliga antal 
ord och om möjligt än min-
dre innehåll. Då gäller det 
att hitta de rätta infallen och 
regin som är överförd från 
en italiensk förlaga funge-
rar med Bruno Praticós ita-
lenska buffa espri – om man 
inte sitter för långt bak för 
då går hela skojet förlorat. 

Men de andra blir ofta bara 
skojsamt koreograferade 
till den medryckande mu-
siken. Utom Marlena Ern-
man som lyckas med konst-
stycket att gestalta Askung-
ens  förvandling från glas-
ögonprydd, blyg jänta till 
bedövande vacker prinses-
sa. Och som hon sjunger. 
När koloraturerna levere-
ras med ett sensuellt, sinn-
ligt tusan djävlar faller allt 
på plats. 

Rossinis opera blir en 
festligt godhetens triumf. 
Till det bidrog inte minst 
dirigenten Walter Attanasi 
och orkesterns sprudlande 
kvicka, lekfulla spel.

Gunnel BerGsTröm Malena Ernman och Leif Aruhn Solen Rossinis Askungen.. BILD: CArL THorBorg

Det finns mycket att beundra hos Östgöta kammarkör

opera
Gioacchinio Rossinis  
Askungen  
på Stockholmsoperan
Text:  Jacopo ferretti. Svensk 
text: Lasse Zilliacu. Regi: Irina 
Brook. Dirigent: Walter Atta-
nasi. Scenograf: noëlle gi-
nefri. Kostym: Sylvie martin- 
Hyszka. Koregraf: Cécile Bon
I rollerna: Daniel Behle, Jes-
per Taube, Bruno Praticò, 
Katarina Leoson, Karin Ing-
ebäck, malena ernman och 
Lennart forsén.
Kungliga operans kör och or-
kester

‚

. . .  och som 
hon sjunger 
– Ernman

KonSert‚

Babben  
Larsson  
fick Povels pris

”För att hon med humor och glädje så 
giftigt och precist . . .”


