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Jack har musiken i blodet

S
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Han fick sitt första instrument när han var nio år gammal.
För Jack Svantesson, Mr Opus -83, har musiken alltid spelat en viktig roll.
40 dirigentår kan ingen annan alebo skryta med.

Vad betyder sången och
musiken för dig?
– Utöver familjen så betyder
den nästan allt. Det är bara så.
När jag var nio år fick jag en
alto, sedan blev det tenorbasun och sedermera trombon.
Trombonen blev nyckeln till
alla mina kontakter som jag
skaffat mig genom åren.
Vilket är ditt favoritinstrument?
– Trombonen har vid sidan
av hustrun varit min ständige följeslagare genom livet.
Trombonen har varit inkörsporten till så mycket.
Den hör ihop med kroppen
på något vis. Det finns inga
givna knappar och inga givna
lägen på draget. Det gäller att
känna av positioner och ton.
Din största musikupplevelse?
– Den inträffade 1975 då jag
tillsammans med gospelkören Choralerna fick spela i
Royal Albert Hall i London.

Vi gjorde en konsert ihop
med Cliff Richard. Det var
stort!
Vad har du för favoritmusik?
– Jag lyssnar en del på Queen,
Beatles naturligtvis och så
gillar jag många av Abbas
bitar. Sedan tycker jag att
klassisk musik är vilsam med
stora artister som bland annat
Bach och Chopin.
Där skulle du vilja se
Opus -83 uppträda?
– Jag måste säga att både jag
själv och kören trivs alldeles
utmärkt i Mimers Hus, som
har blivit hemmaplan för oss.
Konserthuset är inget för
mig. Det ska vara 100-300 i
publiken så att man känner
gensvaret.
Vilka egenskaper krävs
för att bli en bra dirigent?
– Det vill jag inte veta… Bra
gerhörssinne, artikulation

och notkunskap. Sedan bör
du kunna sjunga rent också.
Att kemin passar in i rådande
förhållande är också viktigt.
Har du några av dessa egenskaper så tror jag att du lyckas
någorlunda.
Om du inte sysslat med
musik?
– Oj, då vet jag inte vad jag
hade gjort. Jag har alltid gillat
båtar och bilar. Jag älskar att
köra bil, så jag kanske hade
varit racerförare. Teckning
var jag ganska duktig i som
liten. Det var det enda ämnet,
förutom musik, som jag hade
stort A i.
Ser du på körslaget?
– Nej, det är inget för mig.
Det är en show som är tillrättalagd för tv. Vare sig Körslaget eller Idol är program som
tilltalar mig. Jag är antagligen
för gammal.
TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Namn: Jack Svantesson.
Ålder: Fyller 75 i maj.
Bor: Surte.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Pansionist.
Stjärntecken: Oxe.
Jack Svantesson är dirigent för Opus -83 som bjuder in till jazz- och gospelkväll
på Mimers Hus nästa söndag.
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SKALL GÅRDEN SÄLJAS?
Gör det under Gårdsveckan!
Gårdsveckan är den vecka varje vår då
vi enbart satsar på visningar av gårdar
i områdena Ale – Kungälv – Hisingen –
Stenungsund.
Skall du sälja får du en kostnadsfri
värdering, garanterat rikligt med spekulanter och bästa möjliga resultat!
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Trädgården
– ett extra rum
Ska du sälja? Städat och
snyggt inne, men hur ser
din
trädgård ut? Inför en husförsäljning
är det lika viktigt att
styla trädgården som huset!
Ska du köpa? Tänk på att
din trädgård ökar möjligheterna
för ditt boende och kan bli
ett extra rum.
Vår trädgårdsarkitekt Camilla
Lengstrand och vår ﬂorist
Camilla Brettmo kan ge dig
tips och inspiration om hur
du förvandlar din trädgård.
Kontakta oss redan idag!

Camilla Lengstrand

Camilla Brettmo

sten!
Mer än bara mäklartjän
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0303-74 66 90 • 0303-642
40 • 0303-925 00

Mer än bara mäklartjänsten. Arvskiften • Bodelningar • Bouppteckningar • Deklarationer • Energideklarationer • Fastighetsförmedling • Gåvobrev • Lösöreauktioner • Röjning och
städning • Samboavtal • Skatteberäkningar • Testamenten • Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00 • Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

