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Mikael	  Rickfors	  sjunger	  med	  Enköpings	  Kammarkör	  
Vårfrukyrkan,	  Enköping,	  söndag	  18	  oktober	  kl.	  18.00	  

Mikael	  Rickfors,	  en	  av	  Sveriges	  bästa	  rocksångare,	  möter	  nu	  Enköpings	  Kammarkör	  i	  en	  unik	  
konsert	  med	  nyskrivna	  arrangemang	  av	  Magnus	  Ludwigsson.	  Publiken	  får	  visserligen	  inte	  några	  
vingar	  för	  pengarna,	  men	  däremot	  en	  blandning	  av	  hits	  från	  såväl	  Mikaels	  solokarriär	  som	  från	  
gruppen	  Grymlings	  storhetstid.	  	  

Enköpings	  Kammarkör	  rör	  sig	  mellan	  olika	  genrer,	  från	  Elvis	  och	  swing	  till	  sakral	  musik	  och	  de	  stora	  
klassiska	  verken.	  I	  våras	  hördes	  kören	  i	  Carl	  Orffs	  storslagna	  Carmina	  Burana	  inför	  ett	  fullsatt	  Uppsala	  
Konsert	  och	  Kongress	  samt	  Idrottshus	  i	  Enköping.	  

–	  Valet	  av	  artist	  kommer	  av	  mitt	  och	  körens	  samarbete	  med	  pianisten	  Magnus	  Ludwigsson,	  säger	  
Peter	  Melin,	  dirigent	  i	  Enköpings	  Kammarkör.	  Magnus	  var	  kapellmästare	  vid	  körens	  Elviskonsert	  2013	  
och	  sedan	  dess	  har	  vi	  talat	  om	  nya	  samarbeten.	  Även	  den	  här	  gången	  har	  Magnus	  gjort	  
körarrangemang	  som	  lyfter	  låtarna	  utan	  att	  göra	  våld	  på	  originalet.	  	  

Mikael	  Rickfors	  fick	  sitt	  stora	  genombrott	  med	  den	  brittiska	  popgruppen	  The	  Hollies	  under	  tidigt	  
1970-‐tal.	  Som	  soloartist	  släppte	  han	  sin	  megahit	  Vingar	  för	  pengarna	  1988	  och	  1990	  bildade	  han	  med	  
bland	  andra	  Pugh	  Rogefeldt	  bandet	  Grymlings.	  	  

–	  Det	  ska	  bli	  väldigt	  roligt	  och	  spännande	  att	  samarbeta	  med	  Mikael	  Rickfors	  som	  är	  en	  fantastisk	  
sångare!	  säger	  Peter	  Melin.	  Vi	  vill	  göra	  en	  konsert	  med	  närhet	  och	  mycket	  känsla.	  Publiken	  ska	  få	  en	  
skön	  och	  varm	  upplevelse	  i	  höstmörkret.	  	  

Vid	  konserten	  medverkar	  även	  Louise	  Raeder	  med	  sång	  och	  slagverk.	  Louise	  är	  en	  mångsidig	  
sångerska,	  skådespelare	  och	  musikalartist,	  som	  exempelvis	  medverkat	  i	  framgångsmusikalen	  Kristina	  
från	  Duvemåla	  där	  hon	  alternerade	  med	  Helena	  Sjöholm	  i	  rollen	  som	  Kristina.	  Ett	  smakprov	  därifrån	  
kommer	  också	  vara	  med	  i	  konserten.	  

Enköpings	  Kammarkör	  är	  en	  blandad	  kör	  med	  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	  27	  år	  av	  Peter	  Melin.	  	  

Peter	  Melin	  är	  utbildad	  musikpedagog	  med	  examen	  från	  Stockholms	  musikpedagogiska	  institut,	  SMI.	  
Han	  leder	  förutom	  Enköpings	  Kammarkör	  också	  Vindhemskören	  och	  Vokalensemblen	  Uppslaget	  i	  
Uppsala.	  Till	  vardags	  arbetar	  Peter	  som	  musikpedagog	  i	  Gottsunda	  kyrka.	  

Kontakt:	  	  
Peter	  Melin,	  dirigent	  Enköpings	  Kammarkör,	  mobil	  070-‐682	  55	  94,	  dirigent@enkopingskammarkor.se	  

Pressbilder:	  	  
http://www.rickfors.se/#!/pressbilder	  och	  http://enkopingskammarkor.se/press/pressbilder	  


