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Julpyntat museum med julpyssel, sagohörna och fiskdamm för barnen. Glögg med pepparkaka, korvgrillning, adventskaffe, tomten!!

Ett 30- tal hantverkare visar och säljer sina alster. Följande butiker från Älvängen medverkar: ICA, Jysk, Axums, Älvängens skor, Blåtunga samt  Smyckeriet (Lerum). 

Massor med erbjudande och fynd!! Julklappslotteri med vinster från alla hantverkare och butiker.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

11.00 Marknaden öppnar. Hemvärnsföreningen skjuter invigningssalut

11.30 Underhållning av blåsorkestern Larmet

13.00 Starrkärrs fl ickkör bjuder på julstämning

13.30 Leif Sunesson sjunger julsånger Fr
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SURTE. Opus -83 är en 
kör det svänger om.

25 år har gått sedan 
Jack Svantesson diri-
gerade den första kon-
stellationen av med-
lemmar.

I lördags firade kören 
sitt jubileum med en 
bejublad konsert i 
Mimers Hus.

Opus -83 är Jack Svantessons 
livsverk. Han var med och 
startade kören för 25 år sedan 
och några ålderskrämpor går 
inte att tyda hos den 73-årige 
dirigenten från Surte.

– Vi har så himla roligt till-
sammans och det går inte att 
bli gammal i det här gänget. 
Kraven har höjts med åren och 
nu består kören av 35 profes-
sionella amatörer. 15 av dem 
är män, vilket är ganska ovan-
ligt. Fortsätter alla att kämpa 
på i samma anda som nu är de 
snart förbi mig, skrattar Jack 
Svantesson.

Jack Svantesson tillhörde 
blåsorkestern Ale Symfonic 
Band när han 1983 uppvak-
tades av en grupp damer som 
ville sjunga i kör.

– Det fanns verkligen ett 
behov av en kör och intres-
set exploderade när Opus -83 
hade bildats. 1987 vet jag att 
kören bestod av 60 personer, 

berättar Jack.
Han beskriver Opus -83 

som en populärkör som till-
godoser en bred publik. Upp-
trädanden sker i kyrkor såväl 
som i konserthallar. Reperto-
aren består av smått fantastis-
ka 1 300 titlar.

– Av den anledningen var 
det svårt att plocka ut ett pro-
gram till vår jubileumskon-
sert. Tanken var att vi ville ge 
en återspegling på de 25 åren 
som kören varit aktiv.

Publiken i Mimers Hus 
fick ta del av många storslag-
na nummer och förutom den 
skönsjungande kören deltog 
även den välkände pianisten 
Lowe Pettersson och de 
fenomenala solisterna Olle 
Pettersson, Jennie Elons-
son och Ingela Friberg. 
Konferencier för arrange-
manget var ingen mindre än 
Lennart Thorstensson.

Opus -83 repeterar varje 
måndagskväll året om, med 
ett uppehåll under somma-
ren. Allting sker på ideell 
basis och de enda intäkterna 
som kören får in kommer från 
konserttillställningar.

– Det brukar bli fem-sex 
konserter per år, inklusive 
julkonsert, säger Jack.

Till våren planerar Jack 
Svantesson för en konsert i 
Ale gymnasium, till förmån 
för forskningen kring pro-

statacancer.
– Det skulle kunna bli en 

storslagen konsert. Förhopp-
ningsvis kan vi göra ett sådant 
evenemang ihop med olika 
samarbetspartners i kom-
munen, avslutar Jack Svan-
tesson.

Opus -83 kör så det ryker
– Lyckad jubileumskonsert i Mimers Hus

Opus -83 består av 35 körmedlemmar. I lördags hölls en 
storslagen jubileumskonsert i Mimers Hus.

Lowe Pettersson, pianisten 
som har blivit en kär följe-
slagare till Opus -83.

Jack Svantesson har dirige-
rat Opus -83 sedan starten 
för 25 år sedan.
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