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Giganternas kamp och ungdomssatsning
– på samma konsert
Årets vårkonsert med Johansfors musikkår på Annandag Påsk blir allt annat
än traditionell. På gästlistan står både två professionella klarinettister och
Kulturskolans blåsarelever.
Halva vårkonserten utgörs av den tjeckiske kompositören Franz Krommers Konsert för
två klarinetter i Eb dur. Som solister har musikkåren engagerat två proffs : Dan O
 hlsson
från Marinens musikkår i Karlskrona och Gunnar Magnusson, den sistnämnde flitig
inhoppare i samma orkester, men för de flesta i kommunen mest känd som Johansfors
musikkårs ledare.
Tekniskt avancerat – men lättlyssnat
– Klarinettkonserten har över 200 år på nacken, berättar musikkårens ordförande
Håkan Karlsson. Trots att musiken är komplicerad att spela, är den mycket lättlyssnad.
Det är helt enkelt fantastiskt vacker musik !
Att spela tillsammans med yrkesmän ger mycket tillbaka, menar Håkan Karlsson.
– Det är oerhört stimulerande för oss fritidsmusiker att få samarbeta med två
fullblodsproffs. Det skapar en stor motivation, det ser vi inte minst på våra välbesökta
repetitioner. Tidigare har Gunnar valt att inte spela själv med oss, utan ”bara” dirigera.
Men nu när han fick med sin musikerkollega Dan gör han ett undantag. Det känns
också roligt att kunna bjuda vår trogna publik på något alldeles extra.
Kulturskolan på besök
Krommers klarinettkonsert är indelad i tre satser, totalt drygt 20 minuter. Resten av
vårkonserten består som vanligt av en lättsam blandning av välkänd musik.
– Det senaste året har vi glädjande nog sett en tillströmning av unga musikanter.
För att manifestera det har vi även bjudit in Kulturskolans blåsarelever, och kommer
avslutningsvis att spela några stycken tillsammans med dem, säger Håkan Karlsson.
Johansfors Musikkårs vårkonsert, Broakulla Folkets Hus,
Annadag Påsk, måndag den 1 april kl 16.
För ytterligare information, kontakta musikkårens ordförande Håkan Karlsson,
070-836 56 96 eller musikkårens ledare Gunnar Magnusson, 073-819 97 47.
För allmän information om Johansfors Musikkår, besök www.johansforsmusikkar.com.
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