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SURTE. Dirigenten för 
en mindre blåsorkester 
i Lerum-Floda ville börja 
spela klarinett igen.

Han valde Surte Mis-
sionskyrkas Musikkår 
– och då följde övriga 
med.

I denna stund bildades 
Lerum-Surte Sympho-
nic Band som bjuder in 
till vårkonsert nästa 
lördag.

Få känner kanske till att Ale 
kommun förfogar över ett rik-
tigt storband. Lerum-Surte 
Symphonic Band består av 
35 personer med en ålders-
spridning från 12-70 år. Sam-
manslagningen av Lerums 
och Surtes blåsorkestrar har 
skapat en ny dimension av 
vad musiklivet kan erbjuda i 
Ale. Det är en stor ensemble, 
på gränsen till för stor.

– Nej, inte för stor. Det är 
bara roligt. Nu kan vi spela 
alla stämmor och besätta de 
instrument som krävs, säger 
Kjell Johansson som tar 
hand om bastuban i bandet.

Hege Lundqvist, som 
spelar klarinett, medger att 

storleken trots allt har bety-
delse i valet av spelplatser.

– Vi vill ju helst att alla 
ska kunna vara med och då 
krävs det ganska stort utrym-
me. Därför är det ofta bara i 
kyrkor som vi kan spela samt 
utomhus.

I Surte Missionskyrka sker 
nästa framträdande. En vår-
konsert med solister – åtmins-
tone på instrument.

– Vi hade hoppats på sång 
av sopranen Karin Mang El 
Habashy, men hon tvinga-
des tacka nej på grund av sjuk-
dom. Vi letar ersättare, men 
än så länge vet vi bara att det 
blir en del soloframträdande 
med instrument, säger Hege 
Lundqvist.

Musik i folkviseton
Vårkonserten utlovas innehål-
la musik i folkviseton, delar ur 
operetter och musikaler, jazz 
och klassisk musik.

Historien bakom den två 
år gamla sammansättning-
en är speciellt. Surte Musik-
kår har traditioner långt till-
baka i tiden. Även i Lerum-
Floda fanns en mindre or-
kester, men när dirigenten, 
Folke Andersson, fick en ny 
klarinett i 50-årspresent ville 

han inte längre stå och peka. 
Han ville spela. Plötsligt stod 
Lerum-Floda utan dirigent. 
Kontakter fanns till de lika-
sinnade i Surte och idag bildar 
de Lerum-Surte Symphonic 
Band med en annan Folke 
som dirigent.

Det är den inte helt okände, 
Folke Taubner, musiklärare 
och numera även författare 
som leder repetitionerna en 
gång i veckan. Han tillskrivs 
mycket av den positiva glädje 
som hela bandet uttrycker.

– Folkes engagemang och 
musikglädje smittar av sig på 
alla. Han har alltid en rolig 
historia över, berättar Kjell 
Johansson.

Ett av skälen till att det går 
att samla så många entusiaster 
regelbundet är den gemen-
samma glädjen till musiken.

– Och till varandra. Vi har 
väldigt roligt ihop. Stämning-
en är alltid på topp, säger 
Hege Lundqvist.

Lerum-Surte Symphonic 
Band har 14 olika instrument 
i ensemblen.

– Det måste vi ha för att 
klara alla stämmor. Det är 
väldigt roligt att vi kan göra 
kompletta arrangemang, 
säger Kjell Johansson.

Uppsättningen är ovan-
lig, inte ens Kungälvs musik-
kår kan för tillfället presente-
ra något liknande.

– Du får åka till konsert-

huset i Göteborg för att upp-
leva något liknande, utbrister 
de båda entusiasterna.

Nu behövs inte det. På 
lördag bjuder Lerum-Surte 

Symphonic Band in till vår-
konsert i Surte Missionskyrka 
och sedan väntar Valborgsfi-
rande vid Fågeldammarna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– 35 medverkande och 14 instrument är redo

Hege Lundqvist och Kjell Johansson två av 35 medlemmar i Lerum-Surte Symphonic Band 
som nu på lördag bjuder in till vårkonsert i Surte Missionskyrka.

14 instrument blandas i bandet som spelar allt från Evert Taube och kända musikalstycken till 
klassisk kyrkomusik. ”Det finns något för alla”, utlovar de.

Vårkonsert med Lerum-um-
Surte Symphonic Bandnd
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