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Enköpings	  Kammarkör	  tolkar	  svenska	  artisters	  hitlåtar	  
Vårfrukyrkan,	  Enköping,	  lördag	  6	  maj	  kl.	  18.00	  

Svenska	  låtskatten	  ligger	  Enköpings	  Kammarkör	  varmt	  om	  hjärtat.	  I	  årets	  vårkonsert	  
framför	  kören	  tillsammans	  med	  pianisten	  Magnus	  Ludwigsson	  och	  sångerskan/violinisten	  
Petra	  Wahlgren	  helt	  nyskrivna	  körarrangemang	  av	  välkända	  svenska	  artisters	  låtar	  som	  
Lars	  Winnerbäcks	  Granit	  och	  morän,	  Robyns	  Be	  Mine,	  Py	  Bäckmans	  Gabriellas	  sång	  och	  
Uno	  Svenningssons	  Under	  ytan. 

–	  När	  dirigent	  Peter	  Melin	  kontaktade	  mig	  om	  en	  konsert	  med	  svensk	  pop	  och	  med	  min	  
favoritsångerska	  och	  dotter	  Petra	  Wahlgren	  som	  solist	  blev	  jag	  väldigt	  inspirerad	  och	  skrev	  arr	  på	  
löpande	  band	  i	  januari	  och	  februari,	  säger	  Magnus	  Ludwigsson,	  pianist,	  arrangör	  och	  kapellmästare	  
bosatt	  i	  Fjärdhundra	  utanför	  Enköping.	  

Tillsammans	  med	  Enköpings	  Kammarkörs	  dirigent	  Peter	  Melin	  har	  Magnus	  Ludwigsson	  och	  Petra	  
Wahlgren	  valt	  ut	  sina	  egna	  favoritlåtar	  sjungna	  av	  bland	  andra	  Lars	  Winnerbäck,	  Laleh,	  Peter	  LeMarc,	  
Uno	  Svenningsson,	  Robyn,	  Dan	  Hylander,	  Kent,	  Monica	  Zetterlund,	  Eva	  Dahlgren	  och	  Benny	  
Andersson.	  Allt	  eftersom	  de	  nyskrivna	  körarrangemangen	  blivit	  färdiga	  har	  kören	  börjat	  repetera.	  Det	  
slutliga	  resultatet	  kan	  upplevas	  under	  konserten	  lördagen	  den	  6	  maj	  i	  Vårfrukyrkan,	  Enköping.	  

Enköpings	  Kammarkör	  har	  tidigare	  genomfört	  flera	  framgångsrika	  samarbeten	  med	  Magnus	  
Ludwigsson.	  Det	  senaste	  ägde	  rum	  under	  hösten	  2015	  i	  samband	  med	  körens	  Mikael	  Rickfors-‐
konsert,	  där	  Magnus	  även	  då	  som	  nu	  stod	  för	  nyskrivna	  körarrangemang	  och	  rockade	  loss	  på	  pianot.	  
Samarbetet	  dessförinnan	  var	  under	  våren	  2013	  i	  samband	  med	  körens	  stora	  Elvis-‐konsert	  –	  All	  Shook	  
Up!	  –	  som	  drog	  två	  fullsatta	  hus	  på	  Kulturhus	  Joar	  tillsammans	  med	  Sveriges	  bästa	  Elvistolkare	  Henrik	  
Åberg	  samt	  med	  Magnus	  som	  arrangör,	  pianist	  och	  kapellmästare.	   

Enköpings	  Kammarkör	  är	  en	  blandad	  kör	  med	  runt	  40-‐talet	  sångare.	  Repertoaren	  är	  bred	  och	  
omväxlande	  –	  från	  folkvisor,	  pop	  och	  rock	  till	  gospel,	  opera	  och	  stora	  körverk.	  Nästa	  år	  firar	  kören	  50	  
år	  och	  Peter	  Melin	  30	  år	  som	  körens	  dirigent.	  Under	  året	  påbörjas	  uppladdningen	  inför	  jubileumsåret	  
2018.	  www.enkopingskammarkor.se	  	  
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