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KUNGÄLV. I ett full-
satt Mimers hus kunde 
publiken i förra tisda-
gen uppleva ett mäktigt 
musikaliskt möte under 
rubriken Tre kungar – 
tre körer. Och det var 
musikglädjen som satt i 
högsätet denna kväll.

Det var Jack Svantesson, di-
rigent för Kungälvs Manskör 
och Opus 83, som kom med 
idén att skapa ett körmöte på 

den plats där tre nordiska re-
genter sammanstrålande för 
drygt 900 år sedan. Efter en 
kontakt med Legatokören 
och dess dirigent Sven Erik 
Magnusson var saken klar. 
Opus 83 fick representera 
Danmark, Kungälvs Man-
skör Norge och Legatokören 
Sverige. Körerna bjöd gene-
röst på sitt musikaliska kun-
nande med två programavdel-
ningar vardera.

I  halvtid fick Pernil-

la Wahlgren (tvärflöjt) och 
Mikael Roos (klarinett) 
motta Kungälvs Manskörs 
stipendier på 1 500 kr varde-
ra och hann ge prov på skick-
lig hantering av sina instru-
ment.

Gästande Legatokören im-
ponerade med musikalitet och 
humor i skön förening och det 
var nog ingen som tvivlade på 
konferencieren Lennart Tor-
stenssons ord när han läste 
högt ur körens gedigna me-

ritförteckning. Framförandet 
av Povel Ramels ”Min fars 
fabrik” var en av kvällens ab-
soluta höjdpunkter. 

Kungälvs Manskör var-
vade finstämda visor som 
Evert Taubes ”Nocturne” 
med mer taktfasta toner som 
Södermans ”Bondbröllop”. 
Manskören var inte bara den 
äldsta av kvällens medverkan-
de körer utan innehar också 
rekordet när det gäller äldsta 
körmedlem: 96 år.

Opus 83 visade prov på sin 
breda repertoar i allt från de 
vackra och uttrycksfulla ”Kär-
lekens tid” och ”Gabriellas 
sång” till svängig gospel i här-
ligt samspel med gästsolisten 
Olle Pettersson, som också 
fick varma applåder för sina 
tolkningar av ”Imagine” och 
”Guldet blev till sand”.

Allt ackompanjerades pro-
fessionellt av Lowe Petters-
son på flygel och det var också 
han som gav den musikaliska 

inramningen till slutnumret 
där alla tre körerna tillsam-
mans sjöng ”Fångarnas kör” 
ur Nebukadnesar. Det mäk-
tiga framförandet möttes av 
stående ovationer och Jack 
Svantesson kunde nöjt kon-
statera att ett körmöte som 
detta måste bli en tradition.
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Mäktigt musikaliskt möte i Mimers Hus
Opus 83, Kungälvs Manskör och Legatokören uppträdde tillsammans i Mimers Hus. Körmötet, som lockade storpublik till Kungälv, ska bli en tradition är det tänkt.

BodyMind
Förebyggande friskvård

Har DU besvär 
med dina fötter?
Knä – höft – rygg – nacke?

Det kan bero på nersjunkna fotvalv, felställning/
felbelastning av fötterna.

Felbelastningen kan även orsaka/förvärra besvär som knä-
 och höftledsartros. Hälsporre, hallux vargus, smärta etc.

Beställ tid redan idag för 
FOTANALYS!

Med datafotografering analyserar vi fötterna under 
belastning och därefter tillverkas DINA INDIVIDUELLA 
SKOINLÄGG. Inläggen är mjuka och smidiga.
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Fotanalys 100:- (ord 200:-)
Gäller t o m  15/11

Tidsbokning: 29/10 kl 
09-16, 2/11 kl 09-15, 
5/11 kl 09-16, 9/11 kl 
09-15, 12/11 kl 09-15
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