
2013  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 25NÖJE

LÖRDAG 7 DECEMBER KL 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS
Ni som kommer innan 15.30 är med  
i utlottningen av julklappar!

Välkomna!

lördag 30 november 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!
Korvgrillning
Luciatåg kl 12

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel,  

Sagohörna, Trolleritrix med Mr junior

BOHUS. En vismusikal 
baserad på berättelser 
från bruksorten Jon-
sered.

Händelserna kunde 
lika gärna ha varit 
hämtade från Surte el-
ler Alafors.

”Nu går vi till fabri-
ken” lämnade ingen i 
publiken oberörd. 

– Tack, för ett fantastiskt 
framträdande! Jag känner 
igen allt det ni beskriver, för-
klarade Nisse Svensson som 
omedelbart efter konserten i 
Bohus servicehus gick fram 
och kramade om Maria Pihl, 
som skrivit samtliga melo-
dier i vismusikalen.

Texterna har hennes man, 
Claes Pihl, knåpat ihop. 
Claes finns emellertid inte 
med på scenen i ”Nu går 
vi till fabriken”. Det gör 
däremot Maria som tillsam-
mans med KG Malm utgör 
en dynamisk duo som med 
berättelser och sånger skild-
rar livet i Jonsered – hur det 
var förr när hela samhället 
kretsade kring fabriken.

– Min man och jag kom 
till Jonsered för sex år sedan 
och har varit väldigt engage-
rade i hembygdsföreningen 
sedan dess. Det skulle göras 
en dramatiserad vandring 
om Jonsereds historia förra 

året och då fick vi en förfrå-
gan om att göra sex låtar till 
den. Det har utgjort grunden 
till denna vismusikal, som vi 
turnerar runt med, förklarar 
Maria Pihl.

– Det är ju en allmängiltig 
skildring som kan kopieras 
till andra bruksorter i landet. 
Det är väldigt roligt när folk 
kommer fram efter föreställ-
ningen och säger att de blivit 
berörda.

Bosse Stenholm spelar 
gitarr/fiol och Anna Foster 
cello. Maria Pihl och KG 
Malm ikläder sig rollen som 
Sofia respektive Torsten när 
de intar scenen i Bohus servi-
cehus. Torsten har tagit jobb 
på Jonsereds Fabriker med 
en veckolön på 9.50 kronor.

Vismusikalen förklarar på 
ett charmant sätt hur livet 
i ett brukssamhälle kunde 
te sig. Allting var uppbyggt 
kring fabriken – skola, sjuk-
vård, ålderdomshem och så 
vidare.

– Det fanns en instängd-
het, men också en fantastisk 
gemenskap, säger Maria 
Pihl.

– Så var det, intygar Nisse 
Svensson och syftar till Glas-
brukets roll i Surte när det 
begav sig.

Det var många som nick-
ade igenkännande till de 
informativa och berättande 
melodislingorna, som också 

blivit skiva. Förutom arbetet 
på fabriken speglas männis-
kornas fritid och umgänge. 
Musiken för tankarna till en 
blandning av Evert Taube 
och Birger Sjöberg.

– Vismusikalen är som en 
film där låtarna utgör olika 
bilder, säger Maria Pihl.

”Nu går vi till fabriken” 
visades vid ytterligare ett till-
fälle under torsdagen, näm-
ligen på Repslagarmuseet i 
Älvängen där det skedde en 
kvällsföreställning.

Om livet i en gammal svensk bruksort
– En vismusikal som berörde LÖDÖSE. Den brittiska 

tonsättaren John Rutter är 
en av nutidens mest hyllade 
kompositörer, älskad av både 
sångare och publik. Han 
är väl förankrad i den klas-
siska traditionen samtidigt 
som hans musik har tydliga 
inslag av moderna visor 
och populärmusik. När han 
skrev sitt ”Requiem” 1985 
till minne av sin bortgångne 
far försökte han skriva den 
på ett sätt som kunde upp-
skattas även av den som 
inte är van lyssnare av klas-
sisk musik. Inom kort hade 
verket framförts På söndag 
kommer hans ”Requiem” att 
framföras i S:t Peders kyrka 
i Lödöse.

Tillsammans med instru-
mentalister och den unga 
sopransolisten Klara Nils-
son framför Nya Motett-
Ensemblen verket under 
ledning av Peter Corneli-
usson.

Nya MotettEnsemblen 
är en mindre blandad kör 
med medlemmar från 
Västsverige. Flera av körens 
medlemmar är musiker 
på olika sätt och körens 
ambition är att försöka hålla 
en hög musikalisk nivå och 
sysslar i huvudsak med sakral 
musik av olika slag.

Himmelsk musik 
av John Rutter

Anna Foster, Maria Pihl, KG Malm och Bosse Stenholm utgör i ensemblen i vismusikalen ”Nu 
går vi till fabriken”.

Vismusikalen uppskattades av publiken i Bohus servicehus. 
Nisse Svensson drog paralleller till Surte och livet runt Glas-
bruket. Här i samspråk med Maria Pihl.
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