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Kärlekskonserter	  i	  Enköping	  värmer	  i	  mörkret	  

Söndagen	  den	  20	  november	  bjuder	  Enköpings	  Kammarkör	  och	  Kulturskolans	  ungdomskör,	  Voices	  of	  
Joy,	  på	  en	  stor	  härlig	  omfamning	  i	  Västerledskyrkan.	  Det	  sker	  i	  kärlekens	  och	  respektens	  tecken	  i	  de	  
två	  konserterna	  ”All	  you	  need	  is	  love”.	  

–	  Det	  är	  viktigt	  med	  kärlek,	  säger	  Peter	  Melin,	  Enköpings	  Kammarkörs	  dirigent	  och	  initiativtagare	  till	  
samarbetet	  med	  ungdomskören.	  Vi	  lever	  i	  en	  mörk	  tid	  just	  nu	  med	  höst	  och	  rusk,	  men	  det	  är	  också	  
dystert	  om	  vi	  ser	  oss	  runt	  om	  i	  världen.	  	  

Programmet	  består	  av	  en	  härlig	  blandning	  av	  pop-‐	  och	  rocklåtar	  –	  från	  Beatleshiten	  ”Hello,	  Goodbye”,	  
Mauro	  Scoccos	  ”Till	  dom	  ensamma”	  till	  ”Kärlekens	  tid”	  från	  filmen	  Så	  som	  i	  himmelen.	  

Samarbetet	  är	  körernas	  första	  och	  det	  kändes	  helt	  rätt	  från	  första	  början	  enligt	  Cecilia	  Pekkari,	  
dirigent	  för	  Voices	  of	  Joy:	  	  

–	  Jag	  nappade	  direkt	  när	  Peter	  frågade	  för	  det	  lät	  så	  spännande.	  Det	  är	  kul	  att	  sjunga	  tillsammans	  
över	  åldersgränserna	  och	  tillhöra	  en	  jättestor	  kör	  på	  70	  personer.	  Det	  är	  också	  nyttigt	  för	  
ungdomarna	  att	  öva	  sig	  på	  att	  läsa	  noter	  och	  följa	  skrivna	  arrangemang,	  säger	  hon.	  

Förutom	  de	  två	  körerna	  deltar	  musikerna	  Magnus	  Midelf	  (piano),	  Robert	  Westerlund	  (gitarr),	  Marcus	  
Jäderholm	  (bas)	  och	  Stefan	  Palmfjord	  (trummor).	  

Om	  körerna:	  	  
Enköpings	  Kammarkör	  är	  en	  blandad	  kör	  som	  består	  av	  ett	  40-‐tal	  sångare.	  Repertoaren	  är	  
omväxlande	  –	  från	  folkvisor,	  pop	  och	  rock	  till	  gospel,	  gregorianskt	  och	  opera.	  Kören	  grundades	  1968	  
och	  leds	  sedan	  mer	  än	  20	  år	  av	  dirigenten	  Peter	  Melin.	  www.enkopingskammarkor.se	  

Voices	  of	  Joy	  är	  Enköpings	  Kulturskolas	  ungdomskör	  under	  ledning	  av	  Cecilia	  Pekkari.	  Den	  utgörs	  av	  
ett	  30-‐tal	  ungdomar	  i	  åldrarna	  14–30	  år.	  Repertoaren	  är	  blandad,	  men	  med	  en	  tyngdpunkt	  på	  visor,	  
pop,	  rock,	  soul	  och	  gospel.	  www.enkoping.se/musikodans	  

Kontakt:	  
Peter	  Melin,	  dirigent	  Enköpings	  Kammarkör,	  mobil:	  070-‐692	  55	  94,	  petermelinos@hotmail.com	  	  
Cecilia	  Pekkari,	  dirigent	  Voices	  of	  Joy,	  mobil:	  070-‐690	  64	  65,	  cecilia.pekkari@kulturskolan.enkoping.se	  	  
Anne	  Nilsson,	  pressansvarig	  Enköpings	  Kammarkör,	  mobil:	  070-‐517	  38	  76,	  anne@nilsson.be	  


