
LILLA EDET. Till helgen 
kommer det att ljuda 
vacker körsång från 
Fuxernaskolans aula.

Helt Sonika bjuder 
nämligen in till konsert.

Huller om buller 
utlovas som ett mu-
sikaliskt äventyr från 
Händel till Queen.

Det som från början var Lilla 
Edets sångsällskap, och som 
bildades redan 1924, bytte 
1997 namn till Helt Sonika. 
Anita Svensson har varit 
verksam som körledare sedan 
1988. Hon arrangerar de 
allra flesta sånger som kören 
framför.

– Det är så roligt och att få 
göra arrangemangen är min 
drivkraft, säger Anita som 
utöver sitt uppdrag i Helt 
Sonika också ansvarar för 
Hör och häpna på Orust och 
Fräknarna från Ljungskile.

– Ibland sammanför jag 
alla tre körerna och då är 
vi över 100 personer som 
sjunger tillsammans. Det 
är härligt, säger Anita som 
anser att körsång är förenligt 
med friskvård.

– Man mår så bra av att 
sjunga i kör. Du vänder in 

och ut på dig själv och alla 
som sjunger i kör är så glada. 
Körsång borde nästan kunna 
skrivas ut på recept, skrattar 
Anita.

Helt Sonika består av ett 
30-tal medlemmar i åldern 
20-70 år. Bara sex av dem är 
herrar.

– Fast å andra sidan är kil-
larna helt lysande, så det är 
bra jämvikt ändå, berömmer 
Anita.

Några i kören har varit 
med sedan Anita Svensson 
gjorde sitt inträde i slutet 
av 80-talet. Gemenskapen i 
gänget är påtaglig.

– Vi har roligt tillsam-
mans.

Först till kvarn
Helt Sonika brukar ge en 
större konsert vartannat eller 
vart tredje år. Nu till helgen 
är det alltså dags. Det blir ett 
framträdande på lördagen 
och ett på söndagen.

– Det finns plats för unge-
fär 100 personer i lokalen. 
Det är först till kvarn som 
gäller, förklarar Anita.

Vad har publiken att för-
vänta sig?

– Skönsång och en del 
lustigheter. Det blir både 
svenskt och utländskt, till 

och med någon sång på ita-
lienska.

Du känner ingen oro 
inför konserten?

– Nej, repetitionerna 
har gått väldigt bra. Är du 
noggrann, förbereder dig 
på bästa sätt så känns det 

som om man är garderad 
om något oförutsätt skulle 
inträffa, avslutar Anita 
Svensson.
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Julmarknad Berlin  
inkl. halvdags guidad rundtur

Del i dubbelrum, 4 dgr, avresa 5/12. Halvp. och mycket mer 

ingår i priset 3.950:-

Flensburg Julmarknad med shopping

del i dubbelrum, 2 dgr, 9/12 1.745:-

Jultrad-i-ton
på Göteborgsoperan en musikalisk resa för hela familjen.

Inkl julbord 15/12 Pris p/p 640:-/vuxen.  

475:-/under 21 år.

Fira jul i Vrådal Norge
4 dgr, avresa 23/12 4.500:-

Besök oss på 

www.lillaedetbuss.se

Huller om buller med Helt Sonika
– Konsertdags i
Fuxernaskolan

Sångkören Helt Sonika uppträder i Fuxernaskolans aula nu till helgen. 
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