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Dove 
summer glow body lotion 49:50 (59:50)
summer glow face cream 69:50 (79:50)

Lumene
new! blueberry curl wtp 109:- (135:-)
new! double stay foundation 109:- (130:-)

Nivea
pearl & beauty shower gel 25:- (35:50)
pearl & beauty deo spray 29:50 (39:50)

Depend
mirakel kit 119:- (149:-)

Viva La Diva
rich lash mascara 68:- (85:-)
on stage mascara 52:- (65:-)
new! eye candy 52:- (65:-)

Max Factor
masterpiece glide & define 
liquid eyeliner 89:- (105:-)
masterpiece max volume 
mascara 149:- (170:-)
masterpiece mascara 139:- (160:-)

Vår i luften! Det är dags att ge sig själv en nystart 
med en skönhets-kur. Hos oss hittar du de nya 
produkterna för hud, hår och make-up. Allt till 
snygga priser. Välkommen in.

Springtime!

Yvonne Ryding
day cream 199:- (229:-)
new! 24 h day cream 249:- (299:-)

Gäller på ord. pris i butiker med kosmetik så länge lagret räcker, dock längst t.o.m. 5/4 -09.
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Koraller gamla som pyramider
STOCKHOLM (TT) Jättelika djuphavskoral-
ler kan bli överraskande gamla, en ny fors-
karstudie antyder att de kan leva i mer än 
4 000 år. Det innebär att de tillhör de älds-

ta levande äldsta marina organismerna. 
Hemligheten bakom korallernas oerhört 
långa liv är att de växer extremt långsamt.  
     Det gör dem samtidigt mycket sårbara.

Ellegaard vill fylla tomma   orkesterstolar
– Yaba baba baba, en gång till, takt 191. Och med lite större självsäkerhet, tack! Merete Ellegaard driver Linköpings Akademiska Orkester framåt.

”Grejen 
med att leda 
amatörer är 
att vara upp-
muntrande, 
men också 
att ställa 
krav.
MERETE  
ELLEGAARD

Det gäller att få musikerna som nu 
deltar i de öppna repetitionerna att få 
lust att fortsätta. 

Siktar på stora ryssar
Just hu har LAO 20 medlemmar, 

det vill säga alldeles för få för att  spe-
la en symfoniorkesters repertoar, men  
Merete är optimist: 

– Salen rymmer 72 stolar och jag vill 
se en musiker på varje. Är vi så många 
kan vi till exempel spela de stora ver-
ken av de ryska mästarna:Tjajkovskij, 
Rachmaninov, Sjostakovitj.  

Hur ska ni locka så många nya till or-
kestern?

– Först och främst genom att tala om 
att vi finns. Via annonser bland annat. 
Sen tror och hoppas jag att vi kan ge 
en vårkonsert ihop med en annan öst-
götsk orkester. Där vi spelar Beetho-
vens femte symfoni och Tjajkovskijs 
pianokonsert. Det kommer att ge oss 
bra reklam. 

– Dessutom erbjuder LiU från och 
med i höst en kurs i orkesterspel. Den 
är på 7,5 poäng och löper över fyra 
terminer. Många matematiker och 
språkbegåvningar är också bra musi-

ker och vi tror att den kursen kommer 
att locka hobbymusiker till Linköping. 
Här finns chansen att hålla igång sitt 
instrument och ha kul tillsammans,  
säger hon. 

Varför behövs en orkester på univer-
sitetet?

– En uppgift är att bjuda på festkon-
sert i samband med promoveringarna. 
Men det finns förstås många tillfällen 
på ett stort universitet där musiken 
kan vara med och lyfta ett evenemang.

Vill ge Linnea nytändning
Merete Ellegaard leder också den 

akademiska damkören Linnea. 
– Där finns en betydligt stadigare 

grund att bygga på. Kören och jag kan 
i lugn och ro lära känna varandra och 
förhoppningsvis kan jag ge tjejerna en 
nytändning. Sen behöver även damkö-
ren lite friskt blod, det vill säga några 
nya medlemmar. 

Hur vill du förnya Linnea?   
– Genom att utveckla körklangen 

och att bredda repertoaren. Damkör är 
som genre ganska outforskad, även om 
det finns tonsättare som komponerat 
direkt för damkör. Som Karin Rehn-

lInKöPIng

Förväntningarna är stora på 
Merete Ellegaard, ny ledare 
för damkören Linnea och 
Linköpings Akademiska 
Orkester. Själv gör inget för 
att tona ned dem.   
– Vad jag vill utveckla.? Oj! 
Massor, bara fantasin sätter 
gränserna, säger hon.

Musik ska byggas utav glädje, det 
är nog visst och sant. Men det behövs 
mer om ett orkesterbygge ska hålla. 
Som kontinuitet, en bra organisation 
och musiker i alla stämmor.

Linköpings Akademiska Orkester 
har femton år på nacken. Men verk-
samheten har krympt till ett mini-
mum. Nu får orkestern en nystart. Sen 
1 februari är Merete Ellegaard anställd 
som biträdande director musices. En 
av hennes huvuduppgifter är att bygga 
upp LAO på nytt.

Vi tittar in i repetitionslokalen Mu-
sicum på Campus Valla. 

Merete Ellegaard delar ut noterna 
till Beethovens femma och de fem-
ton musikerna ska gå igenom den an-
dra satsen, den som börjar med varma  
cellostråk. 

Hmm, det låter inte bra. Varken 
fingrar eller stråkar hamnar exakt där 
de ska och Merete slår av, förklarar hur 
hon vill ha det, och börjar om. 

Lugn och metodisk
Hon instruerar växelvis på svenska 

och engelska, eftersom två av musi-
kerna är utbytesstudenter från Singa- 
pore respektive Tyskland. Hon går 
lugnt och metodiskt tillväga och höjer 
bara rösten när hon vill dela ut beröm. 
Undan för undan låter det allt bättre.

– Good! hojtar hon när trumpetaren 
David Johnson galant spelar en oboe-
stämma i det högre registret. Han är 
ensam bleckblåsare denna kväll och 
får rycka in lite här och där.

– Grejen med att leda amatörer är 
att vara uppmuntrande, men också att 
ställa krav. Men det skall vara rimliga 
krav, alla som spelar vill känna att det 
går framåt, säger Merete Ellegaard i 
pausen.

Andreas Svensson är en av ensemblens fyra cellis-
ter. Fast denna kväll fick han hoppa in på kontrabas-
stämman. 

Beethoven är inte helt lätt. Kerstin Nyström, 
violinist, i djup koncentration.

qvist och Sven-David Sandström. Det 
vore spännande att pröva. 

Vad lyssnar du själv på för musik?
– Den musik man arbetar med är all-

tid den bästa. Nu gör jag ett Mendels-
sohn-program i Dalarna, så det får bli 
mitt svar. Jag är också svag för stor-
slagen rysk musik, de tre mästarna jag 
nämnde tidigare. Och man kommer 
alltid tillbaka till ikoner som Bach och 
Mozart.  

Eller förstås Beethoven. 
Pausen är slut, det är dags för Mere-

te och ensemblen att åter börja tampas 
med gamle Ludvigs storverk. 

Inga krusiduller, fram med taktpin-
nen och så – på’t igen, bara!

Född: I musikerfamilj i Köpenhamn år 1967.  
Pappan var accordeonist och professor vid  
Musikkonservatoriet i Köpenhamn 
Bor: I Stockholm. Finns på LiU två–tre dagar  
i veckan.
Familj: Maken Mikael Bartosch, violinist och diri-
gent. Sonen Benjamin, 8 år, som nu har bestämt 
sig för trumpet.
Befattning: Universitetsadjunkt i orkesterspel 
och körsång. 
Utbildning: Studerade oboe på Lunnevads folk-
högskola och Musikhögskolan i Göteborg.  
Examen i dirigering från Kungliga Musikhög- 
skolan, Stockholm, där hon studerade för lärare 
som Jorma Panula och Cecilia Rydinger Alin.
Citat på hemsidan: ”Jag är ingen kvinnlig diri-
gent, jag är en dirigent som råkar vara kvinna.”

MereTe eLLeg��rd‚

V�d förVänT�r du dig �V MereTe eLLeg��rd? ‚

Josefin Helldén, cellist,  
Linköpings Akademiska  
Orkester:
– Att hon ska få fart på or-
kestern. I förstaläget att hon 
drar till sig många nya musi-
ker, så att vi blir en riktig or-
kester igen. Jag längtar efter 
att få spela de stora orkester-
verken.

Therese Öberg, ordförande 
i Akademiska Damkören 
Linnea:
– En nytändning. Vi behöver 
några nya sångerskor, för- 
nyad repertoar och en lång-
siktig planering. Vilken kör 
blir vi med henne? Det blir 
spännande att se. 

Hans Lundgren, director 
musices och ledare för  
Lihkören:
– Musikverksamheten på 
universitetet ska hålla sam-
ma höga klass som utbild-
ning och forskning. Jag tror 
och hoppas att Merete har 
kapaciteten att lyfta sina  
ensembler dit.

Daniel Bennelid
Fotograf
013-28 00 00
daniel.bennelid@corren.se


