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Konsert:	  I	  Hänryckningens	  Tid,	  Pingstafton	  den	  26	  maj	  

På Pingstafton den 26 maj ger Enköpings Kammarkör tillsammans med 
bleckblåsensemblen Vegasextetten vårkonserten ”I Hänryckningens Tid”. Det blir en 
musikalisk resa som börjar i en tid då en båtlast med bananer var ett halvt underverk 
och som spänner över flera världsdelar och musikstilar. 

- Det är fantastiskt vilka historier man kan berätta med musik. Den här gången presenterar vi 
en blandning som kommer att tilltala många, från Ragtime och brunnsmusik till pop och rock, 
säger körens dirigent Peter Melin. Vi har många musikstilar på vår repertoar och det har varit 
väldigt roligt att jobba tillsammans med Vegasextetten! 

Den här gången provar kören ett helt nytt koncept och ger sin publik möjlighet att äta middag 
före konserten. Små upptåg och överraskningar utlovas till maten. 

Välkomna till en konsert i hänryckningens tid! Hoppets tid, den löftesrika tiden. Den tid på året 
då det spritter lite extra i naturen, och i alla oss som befolkar den; både människor och djur. 
Det här är en konsert om livet: om kärlek och känslor, om platser och personer; om den resa 
som livet är - genom både tid och rum.  

Den 26 maj kl. 20.00, med middag från 18.00 
Restaurang Kryddan, Östra Ringgatan 30, Enköping 
 
 
Enköpings Kammarkör är en blandad kör som består av 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 mer än 20 år av dirigenten Peter Melin.  

Vegasextetten från Enköping bjuder på mycket musik i litet format. Den består för 
närvarande av sex bleckblåsare och en slagverkare, såväl yrkesmusiker som avancerade 
fritidsmusiker. Sextetten spelar svensk brunnsmusik från förra sekelskiftet, blandat med mer 
modern musik. På repertoaren står bland annat marscher, valser, polkor och potpurrier.  

Kontakt: 
Peter Melin, dirigent Enköpings Kammarkör, mobil: 070-692 55 94, 
dirigent@enkopingskammarkor.se 
Jan Bohman, kapellmästare Vegasextetten, mobil: 070-592 55 19, jan.bohman@enkoping.se 
Katarina Sivander, pressansvarig Enköpings Kammarkör, mobil: 070-749 39 20, 
pressansvarig@enkopingskammarkor.se 

Pressbilder finns på körens webbplats: enkopingskammarkor.se 


