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Konsert:	  Tusen	  Juleljus	  den	  15	  december	  
Enköpings Kammarkör bjuder in till en stämningsfull Julkonsert med Sing-a-long i de mest 
välbekanta sångerna. Det blir både nytt och gammalt ackompanjerat av gästartisterna Magnus 
Ludwigsson på piano och Per V. Johansson på kontrabas. 
 
Ingen jul utan körmusik, i år prövar Enköpings Kammarkör ett nytt koncept där publiken får sjunga med 
i julens traditionella sånger. Allt ackompanjerat av piano och kontrabas. 
 
- Det är spännande med något nytt, det bli förstås också mycket sång med enbart kören och våra 
duktiga solister. Men publiken får en rejäl möjlighet att sjunga med i många av sångerna och jag 
hoppas att de sjunger av hjärtats lust, säger Peter Melin, körens dirigent och ledare sedan cirka 20 år. 
 
Årets gästmusiker i julkonserten är mycket välmeriterade och kompetenta och båda har tidigare 
samarbetat med Peter Melin i olika musikprojekt: 
 
- Med Per har jag samarbetat ofta genom åren och i många sammanhang. Bland annat medverkade 
han och de andra i Trio X i en av mina första konserter med Kammarkören för hela 20 år sedan. 
Magnus Ludwigsson och jag samarbetade för några år sedan runt ett musikalprojekt som blev väldigt 
bra och uppskattat, avslutar Peter Melin. 
 
Tusen Juleljus: den 15 december kl. 18.00, Kompassen, Kaptensgatan 4, Enköping. 
-- 
 
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 mer än 20 år av dirigenten Peter Melin.  

Per V. Johansson är sedan 1986 kontrabasist i den framgångsrika gruppen Trio X och anställd vid 
Musik i Uppland. Han spelar även piano, gitarr och elbas och har varit verksam som låtskrivare och 
ungdomskörledare. Sedan 1985 är Per även ständig medlem i den orkester som ackompanjerar Sven-
Bertil Taube på Gröna Lund. 
 
Magnus Ludwigsson är pianist, arrangör, kapellmästare och heltidsmusiker sedan 25 år. Han har 
flera band som uppträder tillsammans med kända gäster ur Sveriges artistelit. Magnus är också själv 
pianist och ackompanjatör till olika sångsolister eller instrumentalister. 
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