Verksamhetsberättelse 2008
Året 2008 har varit ett sångarglatt år för kammarkören. Vi har fått använda vår långa
erfarenhet av traditionsenliga konserter vid vår, sommar och jul, men också blivit
utmanade att släppa noter och hämningar i afrikanska rytmer och i ett musikcafé.
Almanackan styrde oss i år till att ha valborgssångerna på Skansen och Tjolöholms
vårsånger två dagar i följd. Något gröngräs blev det dock inte på Tjolöholm den 1:a maj
eftersom vädret inte tillät det, i stället sjöng vi inne i manegen. Åskådarna var endast
några fler till antalet än solstrålarna den dagen, däremot var konserten på Skansen
välbesökt.
I maj framförde vi en fredagskväll på Fyren föreställningen tillika musikcaféet Con Takt,
där publiken fick bli en del av framförandet. Medan åskådarna intog snittar och bakverk
med tillhörande dryck, sjöng och agerade vi utifrån våra egenhändigt skapade karaktärer i
berättelsen som fick sin röda tråd i en kärlekssaga. Patrik Wirefeldt och Åsa Winald var
huvudkaraktärer tillika uppskattade solister. Ett bejublat, pessimistiskt soloframträdande
gjorde också P-O Fahlén. Anita Milding ackompanjerade vid flygeln. Efter musikcaféet
fick vi många positiva omdömen från vår publik.
Årets första halvår avslutades med en inte lika välbesökt sommarkonsert i Särö kyrka.
I augusti inledde vi med något av en tradition – uppstartsdagar på Löftadalens
Folkhögskola. Där fick vi sedvanlig, välbehövlig träning av stämbanden, men också mera
motoriska övningar med hjälp av Rosita och hennes afrikanska rytmer. Vi drevs att
plocka fram nya talanger (?) vilket tillsammans med glädjen och skratten förstås förde
oss närmare varandra. Riktigt glädjande var också vår eminenta festkommittés fantastiska
framträdande.
Under oktober repeterade vi vid ett par tillfällen i sällskap med Kullavikskyrkans kör
inför Duke Ellinton-konserten som framfördes på FN-dagen tillsammans med
Kungsbacka All Time Big Band. Trots att allt kändes lite svajigt under
generalrepetitionen så blev det succé vid konserten. Recensionerna var goda även om
fokus kanske hamnade lite väl mycket på den upplevda bristen på enhetlighet i
körmedlemmarnas klädsel.
Kammarkören gjorde också ett kort men uppskattat gästspel i storbandets Julcocktailkonsert. Under hösten repeterade kören vid ett par tillfällen tillsammans med Släps
musikalensemble inför den kommande rockoperan Jesus Christ Superstar. Vi har också
genomfört en i skrivande stund ännu ej sammanställd intresseenkät bland körens
medlemmar.
Verksamhetsåret avslutades med en välbesökt kombinerad advents- och julkonsert i Släps
kyrka, även här med Patrik Wirefeldt och Åsa som solister, och med Barbara Gerike på
flöjt. Kvällen avrundades med mycket god julmat tillredd av paret Lundgren/Andersson,
samt ännu en gång fenomenal underhållning av festkommittén.

Framträdanden under året i sammandrag
Våren 2008
30/4
Vårkonsert på Skansen
1/5
Vårsånger i gröngräset på Tjolöholm (inomhus i manegen)
23/5
Con Takt på Fyren
1/6
Sommarkonsert i Särö kyrka
Hösten 2008
22-23/8 Köruppstart på Löftadalens Folkhögskola
24/10 Ellingtonkonsert på Nya Teatern med All Time Big Band o
Kullavikskyrkans kör
30/11 Julcocktail på Nya Teatern med All Time Big Band
7/12
Advents-/julkonsert i Släps kyrka

