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NÖJE

E
nköpings kammarkör är aktuella med 
ännu en konsert. Den 25 maj kommer 
Joar Blås stora scen att fyllas med en-

semblen. Och framför den 32 man starka 
kören kommer en prisad Elvisimitatör att stå. 
Enligt körledaren Peter Melin, är det en gam-
mal idé som nu förädlats.

– I ärlighetens namn så har jag faktiskt inte 
lyssnat så mycket på Elvis låtar tidigare. Där-
för blev jag förvånad, när jag satte mig ned 
och lyssnade igenom hans låtar, och upp-
täckte att det är körsång på nästan varje låt, 
säger Peter Melin.

Kören kommer att ledas av kapellmästaren 
Magnus Ludwigsson från Fjärdhundra. Sam-
me man som kom på idén att sammanföra 
Elvis låtar med körsång. För ett par år sedan 
turnerade Ludwigsson med ett liknande kon-
cept som nu kommer att kunna höras på Joar 
Blå. Men körledaren Peter Melin lovar att 
nästa veckas konsert kommer att bli några 
storlekar större, i alla fall när det kommer till 
körsången.

– Magnus använde sig av fyra körsångare. 
Nu kommer vi att vara 32. Det kommer att 
bli en häftig upplevelse, säger han.

Elvisimitatören som kommer att stå längst fram 
på scenen under föreställningarna nästa vecka 
är Henrik Åberg. Han har bland annat vunnit 
tv4:s tidigare storproduktion Sikta mot stjär-
norna. Där framförde han Elvis låt Blue Ha-
waii. Men Henrik är mer än en imitatör, som 
både till rösten och utseendet liknar sin stora 
idol. Henrik har även en karriär som artist 
med låtar han skrivit själv. 1996 deltog han i 
den svenska melodifestivalen med en låt skri-
ven av Lasse Berghagen och Lasse Holm. Lå-
ten ”Du är alltid en del utav mig” blev en hit 
och låg på Svensktoppen i 38 veckor.

Det är dock långt ifrån första gången som 
Enköpings kammarkör kommer att ackom-

panjera en celebritet. Tidigare har kammar-
kören gjort konserter med bland andra Loa 
Falkman, Carola, Roger Pontare och Anna-
lotta Larsson. Även när det kommit till mu-
sikstilar har kören experimenterat en hel del.

– Jag tycker att det är roligt att göra det, 
säger Peter Melin som lett kören i 25 år. Vi 
har gjort allt från pop- och rockkonserter till 
jazz och klassiska stycken. Men vi har aldrig 
testat att göra Elvis tidigare, säger han.

I onsdags repade kören i Tingshuset. Då var 
även koreografen Sandra Sjögren på plats 
som åskådare. Men inte bara för underhåll-
ningen. Hon är anlitad som koreograf inför 
konserten den 25 maj. Och efter onsdagens 
repetition hade hon en del tips och idéer på 
hur föreställningen kunde bli mer levande.

– Idag letade jag framförallt efter ställen i 
låtarna när kören har en paus där man skul-
le kunna lägga in lite dans, säger hon. Att 
koreografera en kör är annars ganska svårt. 
Sångarna står tätt. Men det går att till exempel 
vrida sig, eller lägga in ett par höftvickningar.

Vad har du för förhållande till Elvis? 

– Nja… Jag hade en kompis som satte upp 
en föreställning med ett par ganska okända 
Elvislåtar där jag faktiskt var med och körade, 
säger Sandra Sjögren eftertänksamt.

Två föreställningar kommer att äga rum den 25 
maj på Joar Blås stora scen. Den första börjar 
17.00 och den senare 20.00. 

– Nu är det bara lite mer än en vecka kvar 
och det känns fantastiskt bra. Alla pusselbitar 
är väl inte på plats än, men jag vet av egen 
erfarenhet att det brukar sätta sig 
under den sista veckan, avslutar 
Peter Melin.

Fredrik Gustafsson

fredrik@enahabo.se

Kammarkören kör Elvis
Pop, rock eller klassiskt. Enköpings kammarkör har 

under åren bevisat att de har en bred repertoar. Nästa 

Sveriges mest kände Elvisimitatör.

HENRIK ÅBERG.

imitatör och artist. 

KÖRLEDARE.

KAN SIN SAK.
KOREOGRAF. Sandra Sjöberg har medverkat i föreställningen Österkåkar i Enköping 

och hjälper nu Enköpings kammarkör att hitta rätt i stegen. 
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Wärdshusbuffé 225:-  
Barn 4-12 år 95:- 

 

Bordsbokning (kl 12-14) 

018-38 61 00 
 

www.sejour.se/evenemang 

Överraska mamma med en  
utflykt på Morsdag den 26 maj. 
Vad ger man mamma som bara önskar sig snälla 
barn? En mysig familjeutflykt till Skokloster! 
Besök slottet och bjud på en trevlig lunch på 
Skokloster Wärdshus. Varmt välkomna! 

 
SKOKLOSTER 

WÄRDSHUS 

NÖJE

www.eurostar.se

SNART DAGS.


