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SURTE. Jubileumskonserten 
i Mimers Hus hålls nästan på 
dagen 30 år efter bildandet av 
Opus -83.

Grundaren Jack Svantesson 
innehar fortfarande rollen som 
dirigent.

– Jag håller mig frisk i och 
med detta. Kören fi nns i huvu-
det varje dag, förklarar den po-
puläre körledaren för Alekuriren.

Jack Svantesson hade inga tankar på att 
starta en sångkör då det begav sig, det 
bara blev så. Han jobbade som musiklä-
rare på kvällar i Nödinge och Nol under 
70- och 80-talet.

– Det resulterade i att vi startade en 
blåsorkester vid namn Ale Symphonic 
Band. Sedan kom det fram några tjejer 

och undrade om vi inte skulle starta en 
kör. Det är inte riktigt min grej svarade 
jag, men ändå blev det så.

Responsen lät inte vänta på sig. Vid 
första träffen kom sju-åtta deltagare, 
men intresset ökade för varje gång.

– Vi blev 60 personer som träffades 
regelbundet i Nödinge och i Bohus 
centrum, berättar Jack.

Numera utgör Surte för-
samlingshem basen för Opus 
-83:s körövningar. Förra helgen 
genomfördes ett läger på Tjörn 
och i måndags skedde generalre-
petitionen inför söndagens jubi-
leumskonsert i Kungälv.

– Kören utvecklas hela tiden. 
För närvarande är vi 43 medlem-
mar och vi är så gott som fulltaliga 
varje gång som vi träffas och övar, 
säger Jack och tillägger:

– Det är inte jag som avgör hur 
bra kören är, det är folket som 
kommer och lyssnar på oss som 
bestämmer det.

Söndagens konsert präglas av 
olika musikaler och inhyrda solis-
ter kommer att sätta guldkant på 
arrangemanget. Dan Lindén, 
Richard Hauer, Helene Jonsson 
och Olle Pettersson är några av 
de duktiga musiker och sångare 
som publiken kommer att få lyssna 
till.

– Vi har redan sålt över 200 bil-
jetter och salongen rymmer cirka 
340 personer, säger Jack.

Jubileumsåret bjuder också på 
två julkonserter i Surte kyrka, 14 
och 21 december. Fram på vårkan-
ten stundar även traditionsenligt 

uppträdande med Peoria Jazzband i 
Mimers Hus.

Några planer på att lämna sitt upp-
drag som dirigent har inte Jack Svantes-
son, men han är samtidigt ödmjuk i sin 
framtoning.

– Jag väljs på ett år i taget. Det som 
får mig att vilja fortsätta är den här-
liga kemi som finns i gruppen. Det är 
en omtänksam kör och det tror jag att 
publiken känner. Vi har en professionell 
inställning till det vi gör och har väldigt 
roligt tillsammans, avslutar Jack Svan-
tesson.

Sångkören Opus -83 fi rar 30 år med en jubileumskonsert i Mimers Hus nu på 
söndag.

Jack Svantesson har dirigerat Opus 
-83 ända sedan starten.
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i Mimers Hus

Opus -83 fi rar 30 år

Ringhotel am Tierpark 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland
Ringhotel am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom en 
tunnel. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2013 samt 2/1-5/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

endast 1.299:-

endast 1.749:- 
Ringhotel am Tierpark 

Smaken av Österlen
3 dagar i Brösarp, Skåne

★★★

Precis vid porten till Österlen ligger denna gamla, romantiska gäst-
givaregården: Brösarps Gästgifveri. Här har man drivet krog sedan 
1600-talet och här hittar ni ett internationellt erkänt restaurangkök 
och massor av skånsk charm. 

Ankomst: Valgfri t.o.m. 12/12 2013 samt måndag till torsdag i 
perioden 13/1-19/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.599:-
Pris utan reskod 1.749:-

middag a’la Österlen

499:- 

Mitt i Danmark
3 dagar i Kolding

★★★

Kolding ligger fint beläget vid fjorden och här ligger ert hotell i 
ett lugnt, grönt område vid stadsparken. Se Koldinghus, shoppa 
i centrum eller Kolding Storcenter. 

Ankomst: Måndag till fredag t.o.m. 20/12 2013 samt 2/1-20/6 
2014.                  Endast slutstädning. 

 

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

449:- 

2 barn
6-14 år 

½ priset 
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Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Söndag 20 oktober kl 15

Söndag 20 oktober kl 18
Onsdag 23 oktober kl 19

Torsdag 24 oktober kl 14

Söndag 27 oktober kl 18
Entré 80 kr

Onsdag 16 oktober kl 19
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


