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SKEPPLANDA. Skepp-
landa Blåsorkester 
Larmet är i full färd 
med repetitionerna 
inför en ny konsert i 
november. 

Den kommer att dofta 
jazz men orkestern 
spelar mången annan 
musik också. 

Är man en nyfiken 
blåsmusiker och skulle 
vilja börja spela i orkes-
ter, är det bara att höra 
av sig till Larmet som 
gärna ser nya medlem-
mar.

Även om novemberkonserten 
kommer att innehålla mycket 
storbandsjazz är orkestern 
noga med att påpeka att det 
inte bara handlar om jazz. 

– Det handlar mest om 
vilken personlig smak vi som 
spelar i orkestern har, säger 
dirigenten Göran Mårtens-
son. Vi gillar mycket blues, 
dixieland och New Orleans-
jazz.

Larmet bildades 1978 av 
lärare på Alboskolan i Skepp-
landa och elever vid musiksko-
lan. Numera kommer med-
lemmarna från hela Västsve-
rige. Varje torsdagskväll är det 
repetition i Skepplanda byg-
degård för de 15 medlemmar-
na. Nyligen fick orkestern en 
ny ordförande i teaterbekan-
tingen Kent Karlsson. 

– Man blir glad och pigg 
av musik, säger han innan 
han ställer sig framför orkes-
tern för att repetera Red sails 
in the sunset, som sjungits av 

andra storheter som Nat King 
Cole, Louis Armstrong och 
Bing Crosby.

– Ikväll saknas några saxar 
så du får lyssna på basen och 
hoppas att han spelar rätt, 
säger Göran Mårtensson 
till Karlsson för att han ska 
komma in rätt. 

Sång med Kent
Kent Karlsson kommer inte 
att spela i orkestern men en 
sånginsats då och då är att 
vänta. I övrigt består musi-
kerna av flest män.

– Vi vill gärna ha in fler 
kvinnor och ungdomar, säger 
Göran Mårtensson. Just nu är 
det många ungdomar som vill 
spela typiska popinstrument 
som synth, trummor och el-
gitarr. Blåsinstrumenten är 
inte lika populära. 

Annat var det när Bill 
Clinton var USA:s presi-
dent – då blev plötsligt sax-
ofon populärt eftersom han 
spelade det. 

– Men jag märker när jag 
jobbar i skolan att eleverna är 
jätteduktiga på musik, säger 
Kent Karlsson. Så återväxten 
finns men det gäller bara att 
ungdomarna ska våga ta kon-
takt med en orkester.

När det gäller varför orkes-
tern består till större delen av 
män, finns inga bra svar.

– Jag har spelat i blåsorkes-
ter i hela mitt liv och det har 
alltid varit slagsida åt männen. 
Men i stråkorkestrar är det 
inte så, säger Göran Mårtens-
son. Det kanske har att göra 
med att många killar tycker 
det är skämmigt att spela till 
exempel fiol. Men jag vet inte 
varför.

Konsert i Folkets Hus
10 november håller Larmet 
konsert i Folkets Hus i Älväng-
en. Då finns det stor chans att 
orkesterns favorit Just a gig-
golo/I ain’t got nobody dyker 
upp. Annars kan publiken 
vänta sig musik från musika-

len West Side Story och sång 
av Cissi Karle, som orkestern 
samarbetat med tidigare. Man 
håller även på att repa in den 
gamla Queen-hiten Bohemi-
an Rhapsody. I vår kommer 
den att dyka upp när Larmet 
fortsätter sitt samarbete med 
en kör från Lerum. 

- We marry tomor-
row, and she goes sailing no 
more, sjunger Kent Karlsson 
vidare.

Det är svårt att inte trumma 
med när jazztonerna ström-
mar ut. Biljetter till konser-
ten kommer att kunna köpas 
i entrén samma kväll – håll 
utkik efter annonser i Aleku-
rien för mer information.

Kent Karls-
son är ny ord-
förande i 
Larmet. Det 
blir inget spel 
för hans del 
men kanske 
en del sång 
och det är han 
van vid från 
sitt engage-
mang i Tea-
tervinden.

Arkivbild.

Varje torsdag är det repetition i Skepplanda bygdegård. Orkestern tar gärna emot nya medlemmar. Från början bestod orkestern av lärare från Skepplanda men numera medverkar musiker från 
hela Västsverige.

Göran Mårtensson är dirigent för Skepplanda Blåsorkseter 
Larmet som är i full fart med att repa inför novemberkonser-
ten. Ett namnbyte, för att göra orksetern lite mer global, är 
under diskussion. Ett av förslagen är att ”Skepplanda” byts 
ut mot ”Ale”.

Larmet ljuder med nya toner
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