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Riksförbundet Unga Musikanter

Max Martin & Kulturskolan

Rolling Stones på Kuba

Seger till Nuclear Devils

75
i orkestern

ändå spelar Lubo hur tajt som helst

Magnus Karlsson och sonen Hugo. Båda spelar klarinett.

Mycket energi och glädje i orkestern.

Uppklädda för konserten.

Basklarinetten sticker ut i det lägre registret.

Trångt i logen.

Ottilia Pettersson spelar flöjt och piccolaflöjt. Hon har varit
med i Lubo i fyra år. -Jag har lärt mig jättemycket, säger hon.
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I logen med Lubo

Det är trångt i logen, nere i
källaren under Forums stora
scen i Oskarshamn. Det blir
så när 75 pers ska byta om
och göra sig fina inför kvällens konsert.

EN DOFT AV HÅRSPRAY och parfym hän-

Stycket är skrivet av en fattig cigarrmakare

åttaåriga nybörjare som nyss lärt sig spela åt-

med på många salsabands repertoar. Nu är

tondelsnoter.

den också med bland de låtar Lubo, Länsungdomsblåsorkestern, ska spela om en stund.
Jag hörde den på repet i eftermiddag. Satt

Fyra helger har alla träffats för att öva. De
små har fått hjälp med detaljerna av de äldre
och dirigenten har kunnat ägna sin kraft åt

fint. Hur kan man överhuvudtaget få en

helheten, klangen. Det här är den fjärde helgen

orkester på 75 pers att låta så tajt?

och den ska avslutas om en liten stund med
en konsert för vänner och familjemedlemmar

ger i luften. Stämningen är lätt nervös, som
den ska vara inför en premiär.

tonåringar som övar varje ledig minut och

från Puerto Rico på 40-talet. Svängigt, finns

DIRIGENTEN NILS GUNNAR Burlin är en

som just nu börjat bänka sig däruppe.

förklaring . Han är expressiv, dynamisk och …

–Publiken blir snabbt stor när man är så

explosiv. Roliga historier och gapskratt blan-

många som vi är, säger Inger Marmvik, pro-

das med diskreta uppmaningar att skynda på,

jektledare. Från början hade vi bara med ung-

eftersom jag sitter långt bak, men det känns

sakta ner eller ladda tonen med energi. Med

domar, men sedan bjöd vi in Oskarshamns

bättre om den blänker.

varlig hand lotsar han orkestern genom en

Concert Band och Oskarshamns Symphonic

Intill står en kille med skägg och fluga.

repertoar som spänner från Credence Clear-

band. De äldre ger stadga och kunskap till de

–Varför fick vi inte spela sånt här när vi

water Revivals Proud Mary till Kachaturians

yngre. Nu har vi hållit på i fyra år och vi har

Saber dance.

deltagare från hela länet.

I en grön soffa sitter Sanna Claesson och
putsar på sin trumpet.
–Den ska vara blank och fin, det syns inte

var små? säger han och övergår sedan till att
analysera El Cumbanchero.

En annan förklaring är blandningen av

Hon sneglar på klockan. Det är dags.

–Svår låt, första gången jag hörde den var

folk. Här spelar rutinerade proffsmusiker,

Alla går plötsligt upp för trappan och ut på

med Hemvärnets Musikkår i Kalmar län. En

som Ulla Raukola (som egentligen är alt-

scenen. Nu gäller det.

riktig trumlåt. Fast deras slagverkare spelar

violinist i Camerata Nordica, här spelar

med oss, vi gör den också rätt bra.

hon valthorn) tillsammans med hängivna

Text & foto:
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