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Homecoming-‐konsert	  med	  musik	  från	  vår	  Polenturné	  
Tillinge	  kyrka,	  onsdagen	  den	  25	  september	  kl	  19.00.	  

 
Musik förenar och berikar. Det kan vi konstatera efter helgens succéartade miniturné till 
Niepolomice som är Enköpings kommuns vänort i Polen. Kammarkörens besök var det första 
kulturella utbytet inom det avtal som vänorterna tecknat. Överenskommelsen innebär bland 
annat att man lovar att erbjuda och arbeta med kulturella utbyten och skapa aktiviteter som är 
öppna för samtliga kommuninvånare.  
 
Enköpings Kammarkörs värdar under besöket var kören Cantata som körmedlemmarna lärde känna 
väl och hade möjlighet att utbyta erfarenheter med under resan. Besöket inleddes med en gemensam 
och mycket uppskattad konsert på fonografiska museet: Malopolska - Nieplomices center för ”Word 
and Music”. Där framförde kammarkören ett varierat program med traditionell svensk och nordisk 
körlyrik blandat med folkmusik, klassiska verk och spirituals. Ett mycket uppskattat inslag var några 
Elvis-låtar som möttes av jubel. Under besöket hade kören också möjlighet att se några av stadens 
sevärdheter, bland annat slottet, samt fick höra om hur staden arbetar med kultur och musikliv. 
 
– Vi blev fantastiskt väl mottagna både av våra värdar och av publiken, säger Peter Melin som leder 
Enköpings Kammarkör. Nu hoppas vi att Cantata snart vill komma och hälsa på oss så vi kan 
återgälda gästfriheten, visa upp vår vackra stad och bjuda även Enköpingspubliken på en 
musikupplevelse. Vi vill också dela med oss av till vår publik på hemmaplan, därför ger vi en konsert 
med delar av Polen-repertoaren i Tillinge kyrka nästa onsdag. Det blir bland annat svensk körlyrik, 
klassiska verk, folkmusik och spirituals. Då hoppas jag att många vill komma och lyssna och dela 
glädjen med oss. 
 
Kören Cantata sjunger huvudsakligen sakral musik på avancerad nivå och har cirka 40 medlemmar.  
Körledaren Boguslaw Grzybek är även domkyrkoorganist i St. Maria-katedralen i grannstaden Krakow, 
vilket gav kammarkören möjlighet att träffa en av hans körer där och vi hade även äran att få ge en 
konsert med sakral musik i den vackra domen. 
 
-- 
 
Enköpings Kammarkör är en blandad kör som består av ett 40-tal sångare. Repertoaren är 
omväxlande – från folkvisor, pop och rock till gospel, gregorianskt, opera och stora körverk. Kören 
grundades 1968 och leds sedan 25 år av dirigenten Peter Melin.  
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