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Enköpings Kammarkör bjuder in till galakonserten
”Let´s all get together”
Vårfrukyrkan, Enköping. Lördag 20 oktober kl 16.00, insläpp från kl 15.15.
Nu på lördag ger 50-årsjubilerande Enköpings Kammarkör sin tredje utav fyra jubileumskonserter under
2018. Den här gången samlar kören ihop sina styrkor genom årens lopp – såväl nuvarande som tidigare
körsångare och dirigenter medverkar i konserten som går i galans tecken, vilken avslutas med stor
jubileumsfest för kören.
Körens signum är en mångsidig blandning av olika musikstilar. Det kommer även att förmedlas under den
tredje jubileumskonserten, som blir något alldeles extra.
– Tanken om en bred repertoar är något som jag har haft med mig under mina 30 år som dirigent för
Enköpings Kammarkör. Sedan vill jag också att de tillresta tidigare medlemmarna och dirigenterna ska få
sjunga och musicera tillsammans med den nuvarande kören för att känna samhörighet och uppleva
nostalgi, säger Peter Melin, dirigent för Enköpings Kammarkör.
När Peter Melin ser tillbaka på sina tre decennier som körens musikaliske ledare är det två projekt med
kören som dyker upp som extra spännande och utmanande:
– Dels första gången som jag satte upp Bachs Juloratorium del 1–3 tillsammans med kören år 1993, dels när
vi tillsammans med mina andra körer, Vokalensemblen Uppslaget och Vindhemskören, år 2015 satte upp
Carl Orffs Carmina Burana. Vid båda tillfällena fanns en stor utmaning för både mig och kören samt en
spänning och ett flow som var helt underbart!
Enköpings Kammarkörs jubileumsår invigdes den 16 februari med en exklusiv konsert i Tingshuset för
inbjudna gäster och avslutas den 22 december i Vårfrukyrkan med körens trettonde uppförande av Bachs
pampiga Juloratorium del 1–3.
Enköpings Kammarkör är en blandad kör med närmare 50 sångare. Repertoaren är bred och omväxlande –
från folkvisor, pop och rock till gospel, gregoriansk musik, opera och stora körverk. Kören grundades 1968
av den dynamiske musikprofilen Stig Eklund, som då var ledare för kommunala musikskolan i Enköping.
Körens ambition är alltid att ge publiken en fin musikupplevelse fylld av glädje samtidigt som den har roligt
tillsammans.
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