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Kom! Monica Åslund
Angelina Auguste Dèpradine

Bort allt vad oro gör Carl Michael Bellman

Till dom ensamma Mauro Scocco

Det hände sig … Roger Tallroth

Små människor Kaj Magnusson

All you need is love John Lennon/Paul McCartney

Det här är en 
demoskiva som innehåller 
inspelningar med Enköpings 

Kammarkör under januari 2012. 

Skivan har tagits fram för att 
marknadsföra kören.
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NU HAR 50 ÅR GÅTT sedan Stig Ek-
lund startade Enköpings Kammarkör. 
Det är en kör som har kommit att 
betyda väldigt mycket för medlem-
marnas egen musikaliska utveckling 
och sociala liv – men som också har 
hittat en plats i många Enköpings-
bors hjärtan. 

FRÅN BÖRJAN VAR Enköpings 
Kammarkör främst en ungdomskör, 
idag har vi en något högre medelål-
der … Men annars är nog det mesta 
sig ganska likt. Det har varit riktigt 
spännande och roligt att få följa 
med i körens utveckling under fem 
decennier genom att skriva den här 
jubileumsskriften, där återkomman-
de teman – utöver sången, konser-
terna och artistmötena – har varit 
körklädsel, finansiering, körresor och 
körfester.

PLANERINGEN AV KÖRENS 50-års-
jubileum har pågått under hela 2017. 
Gamla protokoll och bildmaterial har 
dammats av, före detta medlemmar 
har letats fram, det har planerats för 
fyra jubileumskonserter med en stor 
jubileumsfest i oktober och ett syste-
matiskt sponsorarbete har genom-
förts med gott resultat. Många i den 
nuvarande kören, men även tidigare 
körsångare, har varit engagerade på 
olika sätt. TACK alla som har gjort 
vårt jubileumsår möjligt.

SOM INFÖDD BORLÄNGEBO har 
jag haft glädjen att som ungdom få 
uppleva Stig Eklund i sitt esse då han 
som musikdirektör i Borlänge fick 
fart på stadens musikliv, efter att han 
hade lämnat Enköping och Enkö-
pings Kammarkör. Han såg nämligen 
till att min syster spelade fiol i en av 
hans många orkestrar. Så även om 
jag aldrig har sjungit för honom kan 
jag ändå ha en viss förståelse för 
hur det kunde vara att ha Stig – eller 
Stickan – som dirigent.

VÄLKOMMEN TILL ENKÖPINGS 
KAMMARKÖRS JUBILEUMSÅR! 

ANNE NILSSON
Ordförande & projektledare  
för jubileumsåret

1968. Den relativt nye chefen för kommunala musikskolan i Enköping, Stig 
Eklund, tycker att det är konstigt att en så pass stor stad som Enköping inte har 
en blandad profan kör. År 1966 har han och frun Raina flyttat från Uppsala  
till ett Enköping nästan helt utan körverksamhet. Raina, som under många år 
har sjungit i Uppsala Domkyrkokör, vill gärna fortsätta sjunga och uppmuntrar 
Stig att starta en kör.

Förord Uppstarten: 1968 De första åren: 1969–1977

STIG EKLUND är militärmusikern som 
studerade vidare på Musikaliska Akade-
mien. Där började han med trombon som 
huvudinstrument, sedan blev det även oboe 
och piano. På akademien fick han också 
utbildning i dirigering. Han har alltså ett 
otroligt driv och bestämdhet, vilket bådar 
gott. I och med befattningen som chef för 
den kommunala musikskolan och även för 
musikundervisningen på gymnasieskolan får 
han snart ihop medlemmar till en kör – även 
om många är skeptiska till en början.

DEN FÖRSTA REPETITIONEN sker den sista 
fredagen i januari 1968, då nio sånglystna 

ungdomar samlas i Korsängsskolans mu-
siksal för att dresseras av dirigenten, efter 
alla konstens regler. Trots få sångare, känner 
de som deltar redan från start trivseln och 
kamratskapen genom sången. Det gör att 
arbetet fortsätter med att inventera Enkö-
pings sjungande ungdom för att få dem att 
delta. När så ett tjogtal sångare har samlats 
till regelbundna repetitioner kommer nästa 
utmaning: namnfrågan. Stig är envis till sin 
natur och får igenom namnet Enköpings 
Kammarkör. 

KÖRENS FÖRSTA KONSERT äger rum den 
7 juni i Korsängsskolans aula. Så här står 
det att läsa i Enköpings-Posten dagen efter: 

”Jätteuppvisningen i Korsängsskolans aula i 
går av allt det kunnande som Musik-

skolans elever kunde prestera blev 
till slut en sensation. Det visade 

sig nämligen att den kammarkör 
som Stig Eklund stampat fram 
ur marken var en upplevelse för 
publiken.”

FÖRSTA PROTOKOLLET 
är från fredagskvällen den 
11 oktober 1968. Vid mötet 
väljs Lilian Onelöv (då Wil-
liamsson) till körens första 

ordförande. Det beslutas 
också att körens allra första 
årsmöte ska äga rum den 5 

februari 1969. En ansökan om 
tombolalotteri, för att finansiera 

verksamheten, diskuteras också. 
Planen är att åka till Åland 1970. 

KÖRENS EKONOMI är under 
de första åren mycket dålig och 
pengar för exempelvis noter sak-

nas. Detta löses genom att dirigen-
ten i stället får en något magrare 
plånbok. 

den här tiden är den då ”Förklädd Gud” upp-
förs i Vårfrukyrkan i november 1971, med 
operasångarparet Elisabeth och Erik Saedén 
som solister. Paret, som har uppfört stycket 
ett hundratal gånger under 25 år, kommen-
terar konserten så här i Enköpings-Posten: 
”Det här var nog ett av de mest vitala uppfö-
randena av Lars-Erik Larssons Förklädd Gud 
vi medverkat i. Vilken kör och orkester! Och 
framför allt, vilken dirigent Enköping har i Stig 
Eklund. Utmärkt!”

Efter körens tre första år uppmärk-
sammas den ekonomiska situationen av 
musiknämnden, som beslutar att ansöka om 
anslag från stadens myndigheter till körens 
verksamhet. Anslaget blir körens räddning 
ur en bedrövligt dålig ekonomisk situation. 
Skinklotteriet och tombolan fortsätter dock 
också i ännu några år. 

1972. 
Antalet medlemmar i kören växer stadigt. 
Under verksamhetsåret 1971/72 består kö-
ren av hela 72 medlemmar och antalet kon-
serter uppgår till 13 stycken. Vid körresan 
till vänorten Ölstykke i Danmark under Kristi 
himmelsfärdshelgen deltar 68 medlemmar, 
vilket innebär att en av norra Europas största 
bussar måste hyras in.

Diskussioner förs i styrelsen om att spe-
la in en skiva till 5-årsjubileet som äger rum 
1974. En fråga väcks också om lite enklare 
körklädsel.

För att dokumentera körens standard 
och bättra på ekonomin, beslutar styrelsen 
att göra körens första skivinspelning. Två 
provbandningar görs under hösten i Litslena 
kyrka. Resultatet blir en EP-skiva av ”genom-
snittligt god kvalitet”. 

1973. 
EP-skivan trycks i 750 exemplar och släpps i 
början av januari. Redan samma år funderar 
styrelsen också på att ta fram en LP-skiva, 
men då EP-skivan ännu inte är slutsåld så 

får detta vänta. Diskussioner förs nu 
också om en Islandsresa under 1974. 

Vårterminens 
början inriktas 
helt på 5-årsjubi-
leet lördagen den 
24 februari. På 
eftermiddagen gör 
kören en konsert 
med blandat pro-
gram på Joar Blå. 
På kvällen blir det 
middag med dans 

på Stadshotellet.
Det största problemet för kören är nu 

ungdomarnas avflyttning efter att de slutar 
skolan, något som drabbar manssidan hår-
dast. Styrelse, dirigent och sångare hjälps åt 
att värva nya grabbar till kören. 

1974. 
Det blir inget kommunalt bidrag, så Islands-
resan får ställas in. Istället beslutar styrelsen 
att kören ska åka till Gotland. Resan beräk-
nas att kosta 100 kronor per person. 

Under årsmötet, den 27 september, tas 
beslut om att kören ska börja öva på ons-
dagskvällar, istället för fredagskvällar. 

Att ordna fram körklädsel till alla nya 
medlemmar har nu blivit ett akut problem: ty-
get har tagit slut. Körmedlemmar som lämnat 
kören uppmanas att låna ut sina körkläder 
eller att sälja dessa till nya medlemmar.

1975. 
Under våren samarbetar 
kören med pianisten 
Hans Leygraf under två 
konserter, en den 6 april 
i Enköping och en i Sala 
dagen efter.

Den 12 oktober har 
kören hedersuppdraget att 
sjunga under invigningen 
av nya Idrottshuset.

Diskussioner förs också inom kören att 
återgå till repetitioner på fredagskvällar – 
onsdagskvällarna var inte bra. Det funderas 
också över skinklotteriets varande, då det ger 
skral vinst. Vid årsmötet framförs önskemål 

Polenresan, 1976

1970. 
Stig Eklund är ledamot i styrelsen för Fören-
ingen Norden, vilket bidrar till att kören under 
hans ledning besöker flera av de nordiska 
länderna – framför allt Enköpings kommuns 
vänorter. Det börjar med en körresa till Åland 
under våren, en resa som för övrigt höll på 
att gå i stöpet. Tre färjor har stött på grund, 
vilket medför att kören med nöd och näppe 
får plats på en färja från Norrtälje, som 
istället sätter av kören på Ålands ostkust. Väl 
i land på Åland blir konserten i Mariehamns 
stadshus en stor framgång: ett extranum-
mer och hela sex extrasånger!

Diskussioner förs i styrelsen om att åka 
på körresa till Norge följande år, till Nedre 
Eiker. En ny replokal behövs nu också i takt 
med att kören växer. Kan kanske Västerleds-
skolans musiksal eller gamla biblioteket pas-
sa? För att bättra på den skrala ekonomin, 
börjar kören anordna lotterier: ett skinklotteri 
till julen och tombolor till våren, som ger ett 
visst ekonomiskt utbyte under ett antal år. 
Kören får just detta år dessutom ett anslag 
från staden med 2 000 kronor.

Under de två första åren växer kören till 
ett femtiotal sångare. Utöver ungdomarna 
lyckas Stig få in många av Enköpings mu-
siklärare i kören. Repertoaren breddas och 
framträdanden i såväl kyrkliga som profana 
sammanhang ökar.

1971. 
Inför den förestående körresan till Norge un-
der Kristi himmelsfärdshelgen, beslutas om 
enhetlig klädsel. En klädkommitté tillsätts 
och medlemmen Elsy Löwgren hjälper till att 
sy upp körkläderna. Som tack bjuds hon på 
resan. Dessa första körkläder utgörs av en 
marinblå långkjol med en ljusblå långär-
mad blus för damerna och marinblå byxor 

med ljusblå skjorta för 
herrarna. På resan till 
Norge följer 26 sopraner, 

14 altar, 8 tenorer 
och 11 basar 
med, till en 
kostnad av 

70 kronor per 
person.

Under Stig 
Eklunds ledning 

samarbetar 
kören med flera 
av dåtidens stora 

sångare. Klassiska 
körverk som ”Förklädd Gud” 

och Bachs ”Juloratorium” sätts också upp 
flertalet gånger. En minnesvärd konsert från 

STIG EKLUND, körens grundare
Foto: Michael Insulander
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Omväxlingens tid: 1978–1987

denna jul. Arbetet inför konserten startar och 
under resans gång visar det sig att han är 
körens ordinarie dirigent. Det blir en rivstart 
och redan den 20 oktober har Stefan sin allra 
första konsert med kören på Joar Blå. Med-
verkande är också en jazztrio, under ledning 
av brodern Håkan Parkman. 

1980. 
En av konserterna detta år är ”Framåt mars”, 
den 8 mars. I augusti öppnar kören ett postgi-
rokonto för att underlätta ekonomiarbetet.

Den 15 november ger kören en konsert 
med sångerskan Ann-Kristin Hedmark och 
orkesterledaren tillika jazzmusikern Arne 
Domnérus. Medverkar gör dessutom Bengt 
Hallberg, Georg Riedel, Rune Gustafsson och 
Jan Allan, även de legendariska jazzmusiker.

tina uruppför kören Leif 
Österlunds mässa för sym-
foniorkester och blandad 
kör i såväl Vårfrukyrkan i 
Enköping som Missions-
kyrkan i Uppsala. Upsala 
Nya Tidning recenserar.

1983. 
Vid årsmötet den 2 mars 
konstateras att kören 
saknar stadgar, och några 
i kören får i uppdrag att ta 
fram sådana. 

Kören firar 15 år med jubileumskonsert 
den 7 maj, då kören framför bland annat 
Bachs ”Bondekantat”. Även Enköpings ba-
lettskola deltar i konserten. Festen hålls på 
”Johanna i Trekanten”. Körens grundare Stig 
Eklund är inbjuden till firandet.

I slutet av året har kören konsert tillsam-
mans med Bahco Big Band på Joar Blå. Efter 
körens insats kommer sångerskan Sylvia 
Vrethammar upp på scenen.

1984. 
Den 6 januari framförs återigen ”Gaudete” 
av Öhrwall. Vid årsmötet den 15 februari 
klubbas så Enköpings Kammarkörs första 
stadgar. Även konserten i mars går i Öhrwalls 
tecken när kören sjunger hans ”Maria-musik” 
i Vårfrukyrkan. 

Ytterligare fem framträdanden blir det 
under året. Det införs nu kafferaster under 
repetitionerna och kören har 29 registrerade 
medlemmar.

1985. 
Den 10 mars genomför dirigent Kristina och 
kören en av många familjekonserter, den 
här gången på Stadshotellet. Familjekon-
serterna är arrangemang med olika teman, 
där körsångarna agerar och är utklädda till 
allt från troll till katter. De många barnen i 
publiken ger ett härligt gensvar.

Körens långa tradition att sjunga under 
kommunens firande av nationaldagen, den 

1978. 
Inför jubileumsåret 
får kören ett anslag 
från kommunen på 
hela 8 000 kronor 
och ett från kyrkan 
på 1 600 kronor. 
Jubileumskonser-
ten äger rum den 18 
februari i Vårfrukyrkan, 
då ”Förklädd Gud” 
framförs med solis-
terna Ann-Christine 
Löwgren-Berglund och 
Magnus Lidén samt En-
köpings Musiksällskap. 

Recitatör är Åke Leander, rektor för folkhög-
skolan på Biskops-Arnö.

Nu är det återigen repetitioner på fre-
dagskvällar. Valet av veckodag är inte helt 
bra, men Stig Eklund är upptagen alla övriga 
kvällar. Under ett möte i augusti framkom-
mer önskemål om mer profan körklädsel. 
Beslut tas om gula skjortor och blusar. 

”Kärleksvariationer” på Stadshotellet, 1985

6 juni, startar. Det här året äger firandet rum 
klockan 19.30 i Skolparken. 

Den 26–30 juni åker kören till vänorten  
Nedre Eiker, i Norge, för att fira deras 
100-årsjubileum som kommun. På resan 
deltar även representanter från olika fören-
ingar i Enköping. 

I oktober ges konserten ”Kärleksvaria-
tioner” på Stadshotellet, med gästartisten 
Hanne Kirkerud från Norge.

1986. 
Medlemmarna har ökat till 36. Årsmötet 
diskuterar körklädsel igen och funderar på 
att ta fram en collegetröja. På konsert ska 
det däremot vara marint och vitt.  

Den 28 maj genomförs en konsert med 
Erik Blombergs ”Ros och tystnad” på Joar Blå. 
Konserten spelas in av Upplands lokalradio. 
Kören sjunger på nationaldagen och till julen 
blir det Saint-Saëns ”Juloratorium opus 12”.

1987. 
Trollkonsert på Joar Blå den 26 april. Årets 
körresa går till vänorten Ölstykke i Danmark i 
början av maj. 

Den 16 oktober är det konsert på Stads-
hotellet med ”Nya kärleksvariationer” där pu-
bliken bjuds in till allsång. Vid första advent 
sjungs Saint-Saëns ”Juloratorium” återigen. 
Medlemsantalet ligger på 41.

Det kändes enkelt att 
göra projekt i Enköping. 
Vi samarbetade med 
olika lokala musiker och 
orkestrar och gjorde allt 
mellan himmel och jord.
Kristina Lund, dirigent 1982–88

Det hela startade med att jag 
fick frågan om jag ville gäst-
dirigera Bachs ”Juloratorium” 
och ett sådant erbjudande 
var naturligtvis otänkbart att 
säga nej till!
Stefan Parkman, dirigent 1979–82

Stefan Parkman dirigerar 
Bachs ”Juloratorium”, 1980

Radioinspelning på Joar Blå, 1978

1979. 
Ansökan om medlemskap i Sveriges Kör-
förbund, som skickades in under 1978, är 
nu beviljad. Från och med den 1 januari är 
Enköpings Kammarkör därmed medlem i 
förbundet. 

Den 10 februari fyller Stig Eklund 50 år. 
Kören uppvaktar Stig på födelsedagsmor-
gonen med sången ”Med en enkel tulipan” 
och överlämnar varsin tulpan, tillsammans 
med en tavla målad av Enköpingskonstnären 
Gösta Rubensson.

På styrelsemötet i mars väcks frågan 
om att ha fika under repetitionerna, för att 
körmedlemmarna ska lära känna varandra 
bättre. 

I juni är det dags för körresa. Den här 
gången till Tyskland, där endast de som har 
deltagit på minst 75 procent av repetitioner-
na den senaste tiden får följa med. Körkläd-
seln går i svenska flaggans färger: gult upptill 
och blått nedtill. Enhetliga pärmar används. 

Den 26 september meddelar så Stig Ek-
lund styrelsen att han ska flytta till Borlänge, 
där han har fått samma befattning som i 

Enköping. Konser-
ten i Simtuna kyrka 
den 26 augusti blir 
därmed hans allra 
sista med Enköpings 
Kammarkör. Dagen 
före har kören delta-
git vid invigningen av 
Musikskolans nya, 
fina lokaler.

Stefan Parkman 
kontaktas och får 
frågan om han vill 
gästdirigera Bachs 
”Juloratorium” 

om en mer profan repertoar, modernare 
musik och kortare konserter. 

1976. 
Kören har minskat till 39 medlemmar. Under 
årsmötet diskuteras hur vinstgivande tom-
bolan på Stora torget egentligen är. 

Tack vare generösa bidrag från kommu-
nens kulturnämnd, kan kören göra längre 
resor ut i Europa. Första långresan går till 
Polen, 13–19 juni, där det ingår ett besök i 
Chopins födelsehem utanför Warzawa. En av 
körmedlemmarna får till sin stora lycka spela 
på kompositörens flygel. 

Skinklotteriet inför jul fortsätter, trots 
diskussioner om nedläggning. Till jul uppförs 

Bachs ”Juloratorium”, som 
blir körens sista av 13 kon-
serter detta år. 

1977. 
Det blir en vårkonsert med 
operasångerskan Busk 
Margit Jonsson, en populär 
artist vid den här tiden. Den 
17–22 juni åker kören åter 
på Norgeresa till vänorten 
Nedre Eiker. 

Diskussion förs om att 
körens 10-årsjubileum nästa år ska firas 
med ”Förklädd Gud”. Stig Eklund vill också 
ha en utställning i biblioteket om körens 

Norgeresan, 1977

första tio år. Körklädseln är så klart också 
uppe till diskussion. Till julen sjungs återigen 
Bachs ”Juloratorium”. 

1981. 
Trettondagskonsert hålls i Vårfrukyrkan, att 
sjunga just under trettondagshelgen är un-
der några år en tradition inom kören. I januari 
lyfts behovet av ordningsregler i kören, vad 
som föranleder detta framkommer inte i 
protokollet. Under våren blir det konsert med 
trubaduren Thorstein Bergman i Enköping, 
Älvkarleby och Tierp. 

Efter sommaruppehållet meddelar kö-
rens dirigent Stefan Parkman att han tänker 
sluta. Bachs ”Juloratorium”, som framförs 
den 6 december, blir hans allra sista konsert 
med Enköpings Kammarkör.

1982. 
Medlemmarna har nu minskat till 32. Ny diri-
gent är Thomas Nicklasson, men redan under 
första mötet, den 20 januari, säger han upp 
sig med omedelbar verkan. Stefan Parkman 
kontaktas för snabba tips, samtidigt som 
Hagar Ekedahl rycker in som dirigent. Den 18 
februari är ytterligare en ny dirigent funnen: 
Stefan Dässman. Han tackar ja till uppdraget 
och ändrar repetitionskvällar till tisdagar. 

Efter sommaren är det dock återigen 
dags för dirigentbyte. Kristina Lund tar över 
som dirigent för Enköpings Kammarkör 
och blir mer långvarig. Hon ändrar repeti-
tionskvällarna till onsdagar och ser till att 
kören utser stämfiskaler. Till julen sjungs det 
Öhrwalls ”Gaudete”.

Under något av åren med dirigent Kris-

Kattkonsert, 1985



Internat på Lillebo, 1989

I slutet av maj är det ”Kammarkören på stan” 
och i juni deltar kören återigen i körstämman i 
Skinnskatteberg. Sommarfesten för kören äger 
rum hemma hos körmedlemmarna Per och Ing-
ela Arosenius på Nynäs Gård – en tradition som 
fortfarande lever kvar.

Den 20 oktober deltar kören i en körtävling i 
Uppsala. Julkonserten äger rum den 14 decem-
ber i Vårfrukyrkan, med en höggravid Carola 
Häggkvist (då Sögaard) och hennes pianist 
Per-Erik Hallin. Körens julfest sker på Stadshotel-
let några dagar senare.

Nya grepp: 1988–1997
1988. 
Kören firar 20 år. Jubileumskonserten äger rum 
den 7 maj på Joar Blå, med efterföljande middag 
på Stadshotellet. Enköpings blomsterhandlare 
förgyller festen med blommor; alla damer får 
under middagen varsin ros. 

Jubileumskonserten blir dirigent Kristina Lunds 
sista med Enköpings Kammarkör. Hon blir varmt 
avtackad och hjälper till att hitta körens nye dirigent, 
Peter Melin – en av hennes tidigare elever. Han till-
frågas att ta en termin till att börja med och startar 
repetitioner med kören direkt efter sommaruppehål-
let. Den 16 november tackar Peter officiellt ja till att 
ta över som dirigent för Enköpings Kammarkör, ett 
samarbete som fortfarande varar.

Till julen dirigerar Peter kören i Marc-Antoine 
Charpentiers ”Julmässa” i Vårfrukyrkan. Tidigare 
dirigenten Kristina är sopransolist i mässan och 
sätter på så sätt punkt för sina år med kören.

Beslut tas under året om att köpa in så kallade 
21-lotter för att finansiera körens verksamhet. 

1989. 
Vid styrelsemötet den 15 februari, beslutar 
styrelsen att framöver ta fram en budget inför 
varje konsert. Det förs också diskussioner om att 
skaffa sponsorer till kören. I mars konstateras att 
tyget till körkläderna är slut. 

Den 21 maj ges familjekonserten ”Spara och 
Slösa”, av Robert Sund. Under hösten är det jazz- 
och popkonsert på Stadshotellet och i början av 
december sjungs det Öhrwalls ”Gaudete”. Körens 
grundare Stig Eklund avlider under hösten detta år.

1990. 
Kören medverkar i Stig Eklunds ”Uppländsk 
rapsodi”, som uppförs i Bahcohallen. Det ingår i 
ett arrangemang för att hedra hans minne som 
betydande musikprofil inom kommunen.  

1991. 
Strax före midsommar åker kören iväg till vänor-
ten Jögeva i Estland. På resan deltar 37 personer 

som alla bor i olika värdfamiljer. Kören kommer till 
ett land som gör sig redo för sin självständighet, 
vilket sker i augusti samma år. Utöver Jögeva 
besöks även Tallinn, Tartu och ett midsommar-
firande i Pöltsamaa. Kammarkören gör flera 
framträdanden under vistelsen. Mottagandet 
är varmt och gästfriheten är stor från vänkören, 
trots kraftiga ransoneringar i mataffärerna.

Den 26 oktober är det jazzkonsert med 
musikerparet Monica och Carl-Axel Dominique i 
en fullsatt Västerledskyrka. I decembertid uppför 
kören ”Den kung vi väntar”, först i Vårfrukyrkan, 
därefter i Gottsunda och Övergran.

Detta år beslutar kören att komplettera den 
rosa körklädseln med något annat.

1992. 
Under årsmötet den 12 februari får altarna ta 
emot ett pris för att vara stämman med högst 
närvaro under 1991. 

Återbesök sker av Jögeva Ungdomskör från 
Estland under spirande vår. Det blir en gemen-
sam konsert under valborgsmässofirandet vid 
Åsenstugan och någon dag senare även vårkon-
sert tillsammans i Västerledskyrkan. Sommar-
konserten äger rum i Västerledskyrkan, med 
pianisten Anders Bromander. En musiker som 
ska komma att samarbeta med kören många 
gånger framöver.

Kören har internat i Lillebo, tillsammans med 
en av dirigent Peters andra körer, Vokalensem-
blen Uppslaget. Styrelsen beslutar att börja med 
lotteriförsäljning för att förbättra körens ekonomi. 

1993. 
I januari uppför kammarkören, tillsammans med 
Vokalensemblen Uppslaget, Bachs ”Juloratorium” 
i Vårfrukyrkan. Det är allra första gången som 
dirigent Peter tar sig an detta kända körstycke.

I oktober ges showen ”Tänk på mig” på Joar 
Blå, med härlig musik ur bland annat musikalerna 
”Chess”, ”Phantom of the Opera” och ”Les Miséra-
bles”. Regissör för showen är Marjo Martin.

1994. 
När sommaren nalkas blir det hamnkonsert med 
”Povelstuk”. Kören deltar i körstämman i Skinnskat-
teberg, ett besök som blir återkommande under ett 
antal år framöver. Kören inkvarteras i militärtält. 

November månad lyses upp med konserten 
”Come as Jo ar”, tillsammans med en blåsor-
kester på Joar Blå. Samma månad deltar kören 
också i arrangemanget ”Hela Sverige sjunger”.

1995. 
Den 29 mars blir det en repris på ”Come as Jo ar” 
på Joar Blå, nu med allsång. I maj åker kören till 
vänorten Ölstykke i Danmark. Kören samarbetar 
också med Rädda Barnen och ger en konsert i 
Vårfrukyrkan.

Inför jul blir det konsert med operasångaren 
Loa Falkman i Vårfrukyrkan. Kören börjar under 
året förgylla kommunens årliga klockutdelning i 
december med sång, något som kommer att ske 
fler gånger. 

1996. 
Det här året är det två helginternat: ett i Skoklos-
ter och ett i Lillebo. Utöver det genomför kören en 
resa till Grövelsjön med konsert i fjällkapell och 
Rättviks kyrka. 

1997. 
Kören sjunger den 6 januari Händels ”Messias” 
i Vårfrukyrkan. Altsolisten är ingen mindre än 
operasångerskan Malena Ernman, något år innan 
hon slår igenom på allvar. 

Min företrädare Kristina Lund 
träffade jag av en slump på en 
gata i Uppsala. Hon hade precis 
bestämt sig för att sluta leda 
kören och passade på att fråga 
om jag var intresserad att ta 
över kören. ”Visst, vad kul!”, 
svarade jag.
Peter Melin, dirigent 1988–

Estlandsresan, 1991
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Konsert med Carola, 1997

Kulturstipendium tas emot, 1999

7

Gör reklam för Sparbanken runt 1996
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1998. 
Kören firar 30 år på restaurang Esset. Kören deltar 
23 maj i ”Körstafetten” i Svava köpcentrum, Upp-
sala. Vid vårkonserten framförs ”Förklädd Gud”, 
med skådespelaren Börje Ahlstedt som recitatör. 

Den 28 augusti agerar kören publik vid TV-in-
spelningen av programmet ”En gång till”. Jubileums-
konserten äger rum den 10 oktober i Vårfrukyrkan. 
Det sjungs ”Alta Trinita”, ”Ave verum corpus” och ”All 
My Trials”, tillsammans med Anders Bromander på 
piano och Ingemar Nordin på orgel.

1999. 
Kören sjunger under gudstjänsten i Fannakyrkan 
den 14 februari, som tack för lån av kyrkan – som 
nu är körens repetitionslokal. Den 24 april ger 
kören konserten ”Bortom havet”, tillsammans 
med sångarna och musikerna Peter Lundblad 
och Sam Bengtsson, i ett fullsatt Joar Blå. Kvällen 
avslutas med middag på Stadskällan.

Enköpings Kammarkör tar stolt emot Enkö-
pings kommuns Kulturstipendium ”för förtjänst-
full verksamhet” den 31 maj.

Även detta år sjunger kören under natio-
naldagsfirandet. På kvällen den 6 juni blir det 
dessutom en konsert som inleds med skiftande 
musik, som sedan följs av Ramirez ”Misa Criolla” 
tillsammans med den sydamerikanska gruppen 
Abril. Körstämman i Skinnskatteberg blir även 
detta år resmål för kören.

2000. 
Vårkonsert den 28 maj med Duke Ellingtons ”Sa-
cred Concert”. Solisten Ulrika Beijer, pianisten Ulf 
Johansson Werre och övriga musiker jazzar loss.

Detta år är det dags för körens andra skiva, 
en skiva med julmusik: ”Stjärneljus, Änglaljus”. 
CD-inspelning sker under två dagar, 30 septem-
ber och 1 oktober, i Litslena kyrka. Musikerna som 
deltar är Steve Dobrogosz och Per V Johans-
son. Releasekonserten för CD:n äger rum den 2 
december. Däremellan, den 12 november, sjunger 
kammarkören Bachs motett ”Singet dem Herrn 
Ein neues Lied” i Uppsala domkyrka, tillsammans 
med Vindhemskören och Vokalensemblen Upp-
slaget. Julkonserten genomförs med Trio X och 
sopransaxofonisten Anders Paulsson, då kören 
sjunger flera av Anders egna kompositioner.

Körens eget pris Kastrullpriset, i form av en 
bottenlös kastrull, delas ut enligt mottot: ”Har jag 
gjort bort mig nu igen?”. Per Arosenius får priset 
för att ha startat Vårfrukyrkans klockor vid en re-
petition. Kyrkvaktmästaren tror inte på bortförkla-
ringen att avsikten var att tända lamporna. 

Kören börjar det här året även att sälja bingo-
lotter för att bättra på ekonomin.

2001. 
Konserten ”Kärleken är evig – en resa i tid och 
rum” ges den 3 juni på Klara Hall, där publiken 
äter och dricker under föreställningen. Kören 
avslutar kvällen med sommarfest hemma hos 
Per och Ingela. Under sommaren deltar kören i 
evenemanget Måndagskväll i Skolparken.

Efter sommaren inleder kammarkören ett spän-
nande samarbete med en av Enköpings andra körer: 
Återsken. Konserten ”Ombytta röster” äger rum den 
9 september, då körerna byter dirigenter och reper-
toar. Marcus Dannvik dirigerar därmed Enköpings 
Kammarkör och Peter Melin dirigerar Återsken. 
Julkonsert genomförs detta år med Trio Con X.

2002. 
Vårsånger sjungs under Fanna BK:s valborgsmäs-
sofirande. Vårkonserten ”Längtans blå blomma”  

äger rum 26 maj i Vårfrukyrkan, med Anders 
Bromander vid pianot. Nationaldagsfirande med 
traditionsenlig sång från kammarkören. Den 9 
juni deltar kören också med sång under körstäm-
man i Hammarskog. 

Till jul blir det Händels ”Messias” i Vårfrukyr-
kan med solister från Operahögskolan. Bingolot-
ter säljs även detta år.

2003. 
Kören ger vårkonserten ”Your Song” i Väster-
ledskyrkan tillsammans med pianisten Steve 
Dobrogosz och solisten Roger From. Sista maj 
sjungs det också under evenemanget ”Kulturer i 
möte” i Skolparken. 

Julkonserten ”White Christmas” i Vårfrukyr-
kan med sångaren Roger Pontare och musikerna 
från Trio X får en perfekt inramning; det snöar 
ymnigt denna konsertkväll. 

I år visar det sig att mer än hälften av kören 
inte vill sälja några lotter. Hur nu göra med det 
treåriga tillståndet?

2004. 
I slutet av april äger vårkonserten ”NU!” rum i 
Västerledskyrkan med sångaren och gitarristen 
Göran Fristorp. Konserten har temat svenska 
visor, Fristorps specialitet.

Till hösten ges familjekonserten Hujeda mej …”  
den 27 oktober, tillsammans med kören Toncillarna  
och dess dirigent Gunilla Nordqvist Paulsson. En 
av musikerna den här gången är Georg Riedel, 
som tonsatt många av sångerna i Astrid Lind-
grens filmer. 

Vid körens lite annorlunda julkonsert, ”Folkjul”, 
medverkar organisten Gunnar Idenstam, vis-
sångerskan Sofia Karlsson, som precis är i början 
av sin karriär, och violinisten Lisa Rydberg. En 
konsert som ger ståpäls enligt dirigent Peter.

2005. 
Den 6 mars ger kören konserten ”Kärlekens tid” 
tillsammans med Linnékvintetten. I slutet av april 
sjunger kören sedan under invigningen av nya 
hamnen vid Mariedal. Den 21 maj blir det ”Körjazz 
på Klara” på klassiska Klara Hall med bland andra 
pianisten Anders Bromander.

Under kördagen i oktober håller sångpedagog 
Lena Hellström-Färnlöf i specialövningar i sångtek-
nik för att utveckla körmedlemmarna som sångare. 
Julkonserten äger rum den 17 december, då Bachs 
”Juloratorium” uppförs. Efter konserten blir det 
julfest.

2006. 
Kören deltar under Företagarmässan i Idrottshu-
set den 28 april med en liten konsert. Några dagar 
senare är det dags för konserten ”Vår sång” med 
Hasse Eson, i en fullsatt Vårfrukyrka. I juni deltar 
kören också i Hasse Esons föreställning ”Enkö-
pingslif”, som går för andra året. 

Efter sommaruppehållet arrangeras ”öppet 
hus” under ordinarie repetition för att rekrytera 
nya körmedlemmar. I mitten av september bär 
det av till Åland på körinternat. 

Två julkonserter görs detta år: den ena till-
sammans med sångerskan Anna-Lotta Larsson 
och tidigare anlitade Göran Fristorp i Vårfrukyr-
kan samt den andra med egna sångsolister och 
pianisten Arne Nehler på Ekolsunds slott.

2007. 
I slutet av januari sjunger kören på Haga slott, 
utanför Enköping, för en delegation från Filippi-
nerna. Det blir också en sponsorsjungning för Bra 
Bil i början av året.

Kören deltar återigen i Enköpingslif under 
sommaren och julkonserterna sker som året 
innan på Ekolsunds slott och i Vårfrukyrkan.

9
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Kammarkören får kulturstipendium, 1999

Körstämman i Skinnskatteberg under 90-talet
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Storsatsningarnas år: 2008–2017
2008. 
Kören fyller 40 år. För att fira jubileet uppförs en 
operagala på Ekolsunds slott med två föreställ-
ningar den 2 mars, då flera duktiga, yngre opera-
sångare deltar som solister. Konsertbesökarna 
kan kombinera konserten med en operameny på 
slottets värdshus. Inför operagalan tar kören åter- 
igen hjälp av Lena Hellström-Fernlöf för att öva 
upp rösterna och våga ta ut svängarna på scenen. 

Vid valborg är det dags för ”Vår sång” i Väs-
terledskyrkan tillsammans med pianisten Magnus 
Ludwigsson och sångerskan Vicky Benckert, som 
fått hoppa in med rekordkort varsel. Återigen delta-
gande i ”Enköpingslif” i juni. 

Under två veckor i oktober har kören en ut-
ställning i biblioteket med glimtar från körens 40 
år. Den 18 oktober ges en bejublad jubileumskon-
sert i Vårfrukyrkan, med efterföljande middag på 
Hantverkshuset för kören med respektive. 

Dagen efter lucia är det egen julkonsert på 
Ekolsunds slott, först med luciatåg och efter 
klädombyte en mer traditionell konsert. Den 20 
december har kören återigen julkonsert med 
Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp, två 
föreställningar.

2009.
Detta år bestämmer dirigent Peter att kören ska 
sjunga lyrik och a cappella. Det innebär konkret 
att körens samtliga medlemmar, såväl nya som 
gammal sångare, får sjunga upp enskilt för att 
han ska lyssna igenom stämmorna. Traditionell 
valborgskonsert äger rum återigen, där musiker-
na den här gången är körens egen medlem Mats 
Johansson, på gitarr, och hans fru Åsa Edström, 
på tvärflöjt.

Kören deltar även denna sommar i ”Enkö-
pingslif”, men som nu är flyttat till augusti. Kort 
därefter får kören besök av en ungdomsorkester 
från Berlin, på deras turné i Sverige. Kammarkö-
rens medlemmar ger de tyska besökarna husrum 
och bjuder på välkomstfest i Tingshuset. Den 
3 oktober har kören en konsert med vissånga-

ren Mats Paulson och hans pianist Ulf Esborn. 
Mycket fin konsert, men dessvärre lite glest i 
bänkraderna.

Inför jul förhöjer kören julstämningen med 
sång under dels Enköpings julmarknad, dels 
kommunens julfrukost. Julkonserten den 19 
december i Vårfrukyrkan genomförs tillsammans 
med Linnékvintetten.

2010. 
Körens planerade valborgskonsert på Härjarö får 
ställas in på grund av att marken är alltför lerig för 
arrangemanget. 

Under Kristi himmelsfärdshelgen, 12–16 maj, 
bär det av till Italien. Där besöker kammarkören 
vänkören Progetto Musica, i pittoreska Biella i 
norra Italien. Vänkören har kammarkören fått 
kontakt med via Nenne Rey som ursprungligen 
är från Enköping. Resan inleds med ett dygn i 
Milano. I Biella inkvarteras kören på Santuario 
di Oropa, ett övernattningsställe för pilgrimer. 
Dagarna i Biella präglas av gästfrihet, god mat 
och härlig sång tillsammans med italienska 
körvänner. Både före och efter resan har kam-
markören konsert, först i Altuna kyrka och sedan 
en homecoming-konsert i Vårfrukyrkan.

I början av oktober börjar kammarkören repe-
tera tillsammans med musiker och Vokalensem-
blen Uppslaget inför det svenska uruppförandet 
av ”The Queen Symphony”, som äger rum den 28 
november på UKK, Uppsala Konsert & Kongress. 
Det blir lika fantastiskt som många förväntat sig. 
På scenen finns över 100 sångare och nästan 30 
musiker.

2011. 
Under året händer det mycket med körens mark-
nadsförings- och PR-arbete. En ny, modernare lo-
gotyp för kören tas fram och mycket arbete läggs 
ned på körens hemsida, www.enkopingskammar-
kor.se, som lanseras i maj. I oktober öppnas så 
också Facebook-kontot Enköpings Kammarkör.

Arla morgon den 6 april överraskar kören delta-
garna i frukostmötet 
God Morgon Enköping 
med sång. Syftet är 
att väcka intresse 
hos deltagarna att 
bli sponsorer. Det blir 
avsparken på ett struk-
turerat sponsorarbete, 
som fortfarande pågår 
2018. Detta arbete 
kommer med åren 
att bättra på körens 
ekonomi och ger kören 
ökade möjligheter att 
såväl utvecklas musi-
kaliskt som våga satsa 
på större projekt.

Samtliga årets konserter framförs tillsam-
mans med andra körer. I slutet av maj, 28–29 
maj, uppför kören ”Förklädd Gud” och ”Feel the 
Spirit” tillsammans med Vokalensemblen Uppsla-
get, i både Enköping och Uppsala. Recitatör den 
här gången är skådespelaren Johan Rabaeus. 
Inför konserten arrangeras en kördag i Uppsala 
tillsammans med kammarkörens tidigare dirigent 
Stefan Parkman, som ger värdefulla tips.

Höstinternatet äger för första gången rum 
på Västeråsgården i Söderbärke, ett ställe kören 
kommer att återkomma till flera gånger. Kärleks- 
konserten ”All You Need Is Love”, som ges under 
hösten, går i pop- och rockstil. Den genomförs 
tillsammans med Kulturskolans kör Voices of Joy 
i Västerledskyrkan. Det blir en lyckad konsert och 
ett roligt samarbete med ungdomarna. I decem-
ber är det dags att framföra Bachs ”Juloratorium” 
del I–III, den här gången tillsammans med Vår-
frukyrkans Camerata Vocalis och dess dirigent 
Jonas Marmbrandt. 

2012. 
I maj är körens intranät igång och blir ett vitalt 
kommunikationsnav för körens medlemmar. 
Pingstaftonskonserten heter ”I hänryckningens 
tid”, och är en musikalisk resa i tid och rum. Kon-
serten genomförs på Kryddgården tillsammans 
med brassorkestern Vegasextetten under tiden 

som publiken kan äta en bit mat.
Händels ”Messias” framförs den 

första advent i Vårfrukyrkan tillsam-
mans med Camerata Vocalis och 
Vårfrukyrkokören, en körmanifestation 
med över 100 sångare. Samma helg 
sjunger kammarkören på Enköpings 
julmarknad. Den egna julkonserten 
”Tusen juleljus” blir en publiksuccé 
med allsång i de mest kända julsång-
erna och bejublade insatser av körens 
egna duktiga solister. Nya lokalen 

Kompassen testas vid denna konsert.
Arbetet inom styrelsen och kören effektivi-

seras och förtydligas för att flyta på ännu bättre. 
Avtal förhandlas om och nya viktiga sponsorer 
kommer in. Ett faddersystem införs, för att snabbt 
få in nya medlemmar i gemenskapen. Under året 
nominerar kammarkören Peter till ”Årets Körle-
dare 2012” tillsammans med Vindhemskören 
och Vokalensemblen Uppslaget. Det blir ingen 
vinst, men den gemensamma nomineringen i sig 
värmer dirigenten. 
Demoskivan ”En-
köpings Kammar-
kör – Vi sjunger 
för dig!” spelas 
in för att framför 
allt marknadsföra 
körens breda reper-
toar till tänkbara 
sponsorer. 

2013. 
Kören firar 45 år som kör och 25 år med Peter 
Melin som dirigent. Den 25 maj framför kören ”All 
Shook Up!” i två nästan fullsatta salonger på Kul-
turhuset Joar, tidigare Joar Blå, tillsammans med 
Sveriges bästa Elvistolkare Henrik Åberg. Magnus 
Ludwigsson och hans band ”Shake, Rattle and 
Rolls” ackompanjerar.

En musikalisk resa i tid och rum 

Enköpings Kammarkör & Vegasextetten

Dirigent: Peter Melin

Lördagen den 26 maj 

18.00 Middag och upptåg

19.30 Konsertinsläpp

Restaurang Kryddan

Östra Ringgatan 30, Enköping

Entré 150:-

Vårmiddag 150:- Dryck köps på plats, fullständiga rättigheter

Förköp: Johanssons presentaffär, Turistbyrån & Restaurang 

Kryddan

Med stöd av Upplevelsenämnden i Enköping

www.enkopingskammarkor.se
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VI SJUNGER FÖR DIG!

Kom! Monica Åslund

Angelina Auguste Dèpradine

Bort allt vad oro gör Carl Michael Bellman

Till dom ensamma Mauro Scocco

Det hände sig … Roger Tallroth

Små människor Kaj Magnusson

All you need is love John Lennon/Paul McCartney

Det här är en 
demoskiva som innehåller 

inspelningar med Enköpings 
Kammarkör under januari 2012. 

Skivan har tagits fram för att 
marknadsföra kören.

www.enkopingskammarkor.se

skivomslag_EKK.indd   1 2012-02-13   16.47

Bröllopssjungning, 2012

Henrik Åberg ”Elvis” in Concert, 2013
Foto: Fredrik Sandberg

Kören i Tingshuset, 2011
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Den 13–16 september åker kören till Enkö-
pings vänort Niepolomice, i Polen, för att hälsa 
på kören Cantata och passar även på att sjunga i 
pampiga Mariakyrkan i Krakow. Strax efter hem-
komsten ges en konsert med Polen-repertoaren i 
Tillinge kyrka. 

Under det sena internatet på Granheds-
gården, 16–17 november, firas jubileet med 
jubileumsmiddag i valfri konsertklädsel som 
förekommit under årens lopp. Under festen tar 
idéerna fart om att förverkliga drömmen om 
att uppföra Carl Orffs ”Carmina Burana”. Året 
avslutas med jubeljulkonsert med 100-årsjubile-
rande Benjamin Brittens ”A Ceremony of Carols” 
och våra vackraste julsånger. Gästsolist är Adele 
Veronika Halten på harpa.

Under året tar kören steget ut på nätet or-
dentligt när det gäller annonser och biljettförsälj-
ning bland annat med annonsering på Facebook. 
En dokumentationsgrupp tillsätts för att organi-
sera körens samlade och omfattande dokumen-
tation för att ha den färdig till 50-årsjubileet.

2014. 
Styrelsen lägger under året ned mycket tid på att 
få i land körens största satsning någonsin: ”Car-
mina Burana”. Under ledning av kammarkören 
skapas en projektgrupp med de andra deltagande 
körerna och orkestern. Gruppen jobbar på för fullt 
under året. 

I början av året inleds ett samarbete med 
sångpedagog Ibba Andersson, för att erbjuda 
körmedlemmarna lektioner i sångteknik. Vid vår-
konserten uppförs Duke Ellingtons ”Sacred Con-
cert” i Vårfrukyrkan med sångerskan Margareta 
Bengtson samt kapellmästaren Ulf Johansson 
Werre med Uppsala University Jazz Orchestra. 
Delar av kören deltar i juni i evenemanget ”Chorus 
Night” på Dalhallas scen. 

I oktober sjunger kören under invigningen av 
kommunens kulturvecka Höstglöd. I november 
åker körerna till Globen för att uppleva Folkope-
rans uppsättning av ”Carmina Burana”. Samma 
helg är kammarkören medarrangör till Musik 
i Upplands Konsertkarusellen med Romeo & 
Juliakörens ”Decamarone” i Tingshuset. Året 
avslutas med julkonsert i Vårfrukyrkan med Anna 
Bäcklund som gästsolist.

2015. 
Den 14–15 mars uppförs så äntligen ”Carmina 
Burana”, först i Idrottshuset i Enköping och dagen 
därefter på UKK i Uppsala. Projektet genomförs 
tillsammans med dirigent Peters andra körer: 
Vindhemskören och Vokalensemblen Uppslaget, 
samt Uppsala Blåsarsinfonietta. Uppsala dom-
kyrkas flickkör deltar också samt sopranen Karin 
Ingebäck och barytonsångaren Olle Persson. To-
talt är det cirka 200 personer på scenen. Projektet 
blir en stor succé, med utsålda föreställningar 
och stående ovationer. 

I början av juni äger konserten ”En doft av 

Den 6–11 juli bär det av på körresa till Portu-
gal med 25 aktiva körsångare. Två dagars vistelse 
i Lissabon följs av körutbyte och framträdande 
på körfestival i pittoreska Montemor-o-Novo, 
tillsammans med vänkören Coral de Sao Domin-
go. Kören sponsrar resan med nästan 100 000 
kronor. Lite extra krydda får körresan av att kören 
får sjunga för Harrison Ford och Calista Flockhart 
på en fadokrog i Lissabon och får fira Portugals 
vinst i fotbolls-EM sista kvällen.

Efter många om och men är det äntligen 
dags att välkomna kören Cantata, från vänor-
ten Niepolomice i Polen, till Enköping den 1–4 
september. Kammarkören går in med egna medel 
för att bekosta återbesöket och erbjuder boende 
i körmedlemmarnas hem. Det blir ett i alla avse-
enden mycket lyckat besök, där Cantata gör flera 
bejublade framträdanden i Enköping och Uppsala. 

Kammarkören  sjunger den 17 december före 
statsminister Stefan Löfvens jultal på Stora tor-
get. Samma kväll ger kören julkonserten ”Allt för 
den ljusa stjärna” i Vårfrukyrkan med bland andra 
musikerna Ditte Andersson och Cajsa Ekstav på 
nyckelharpa. Det blir genuin sång- och spelglädje 
med lite knätofs.

2017. 
Uppladdning inför jubileumsåret 2018! En 
projektgrupp tillsätts som tar ett helhetsgrepp 
om firandet i samverkan med styrelsen. Körens 
deltagande i frukostmötet God Morgon Enköping 
med sång den 15 november blir startskottet för 
marknadsföringen av jubileumsåret. Projektbidra-
get på 30 000 kronor från kommunen och stora 
framgångar med sponsorer och samarbetspart-
ners gör att året kan firas enligt plan.

Kören är medarrangör till Konsertkarusellens 
konsert med svängiga Fröken Elvis på Kulturhus 
Joar i slutet av januari, vilket ger en bra intäkt till 
kören. Den 5 mars agerar kammarkören bak-
grundskör till sångerskan Pernilla Andersson i 
Vårfrukyrkan. Den egna pop- och rockkonserten 
”Granit & Morän”, med Magnus Ludwigsson och 
hans dotter Petra Wahlgren, framförs den 6 maj 
då kören tolkar kända svenska hitlåtar. Konserten 
lovordas i Enköpings-Posten. Sommarfesten hålls 
som vanligt hemma hos Per och Ingela Arosenius.

Premiär för körens deltagande på scenen i 
Skolparken under Trädgårdsdagen den 2 septem-
ber, ett resultat av Polenkörens bejublade fram-
förande året före på samma scen. Den blommiga 
körklädseln får beröm. Under internatsmiddagen 
på Västeråsgården i september uppmärksammas 
också dirigent Peters förestående 60-årsdag och 
kören uppvaktar honom med en låda goda viner. 

I samband med Enköpings julmarknad på 
Stora torget första advent deltar kören med tra-
ditionell julsång vid invigningen. En tidig vinter-
konsert ges den 9 december med såväl välkända 
klassiker som lite modernare jul- och vinterlåtar, 
tillsammans med Anders Bromander vid pianot 
och Stefan Palmfjord på slagverk. Det blir på det 
hela en härlig, glittrande konsert.

sommar” rum på lantliga Forsby Kvarn, tillsam-
mans med kvarnens ägare, sångerskan Ibba 
Andersson och violinisten Staffan Larson. 

Den 18 oktober har kören en konsert med 
Mikael Rickfors, då kören premiärsjunger Magnus 
Ludwigssons nyskrivna körarrangemang av 
Rickfors-låtar. Kören deltar under hösten också i 
en insamling till körkampanjen ”Choral Aid” för att 
ge ekonomiskt stöd i flyktingkrisen. 

Beslut tas under året om att ansluta kören till 

Folkrörelsearkivet i Uppsala, för att på ett säkert sätt 
arkivera körens viktigaste handlingar för framtiden.

2016. 
Kören är i april medarrangör till Konsertkarusel-
lens konsert med SuperProffsEliten i Korsängs- 
skolans aula. Den 28 maj hålls den egna vårkon-
serten ”KOM!” i Vårfrukyrkan, då kören öppnar 
stora famnen och erbjuder 60 biljetter utan kost-
nad till nyanlända i kommunen. 

CARMINA

BURANA
Solister Olle Persson, Karin Ingebäck

Dirigent Peter Melin

Enköpings Kammarkör | Vindhemskören

Vokalensemblen Uppslaget | Barnkör

Uppsala Blåsarsinfonietta

14 mars 18.00 Idrottshuset Enköping

200 kr, förköp Gestbloms Bokhandel

Johanssons Presentaffär och Eventbrite.com

Huvudsponsorer:
Arrangörer:
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Cantata
KONSERT med den internationellt framstående polska kören

– från Niepolomice och vänkör till Enköpings Kammarkör

Fredag 2 september kl 18.30 • Vårfrukyrkan, Enköping

Dirigent: Boguslaw Grzybek (även känd organist i Mariakatedralen, Krakow)
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KÄNDA UPPFÖRDA VERK 
Larssons ”Förklädd Gud”: 1971, 1978, 1998, 2011

Bachs ”Juloratorium”: 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981, 1993, 1995, 1999, 2005, 2011 

Öhrwalls ”Gaudete”: 1984, 1989, 2015

Händels ”Messias”: 1997, 2002, 2012

Brittens ”A Ceremony of Carols”: 1998, 2013

Ellingtons ”Sacred Concert”: 2000, 2014

Orffs ”Carmina Burana”: 2015

SKIVINSPELNINGAR
1973 – EP, Litslena kyrka

2000 – CD ”Stjärneljus, Änglaljus”, Litslena kyrka

2012 –  CD (demoskiva) ”Enköpings Kammarkör 
– Vi sjunger för dig!”, Tingshuset

NÅGRA VI HAR SJUNGIT MED 
Erik Saedén, Elisabeth Saedén, Sven Erik 
Vikström, Busk Margit Jonsson, Ann-Kristin 
Hedmark, Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg 
Riedel, Rune Gustafsson, Jan Allan, Thorstein 
Bergman, Monica Dominique, Carl-Axel Domi-
nique, Loa Falkman, Malena Ernman, Carola 
Häggkvist (då Sögaard), Peter Lundblad, Roger 
Pontare, Anna-Lotta Larsson, Göran Fristorp, 
Sofia Karlsson, Vicki Benckert, Mats Paulson, 
Henrik Åberg, Margareta Bengtson, Olle Persson, 
Mikael Rickfors och Pernilla Andersson.

KÖRENS SAMARBETEN  
– I URVAL
1993 – Bachs ”Juloratorium” med  
Vokalensemblen Uppslaget

2000 – Bachs ”Singet dem Herrn ein neues 
Lied” med Vokalensemblen Uppslaget och  
Vindhemskören

2001 – Konserten ”Ombytta röster” med Återsken

2006, 2007, 2008, 2009 – Hasse Esons före-
ställning ”Enköpingslif”

2010 – Svenskt uruppförande av ”The Queen 
Symphony” med Uppsala Blåsarsinfonietta, 
Uppsala blåsorkester och Vokalensemblen 
Uppslaget

2011 – Larssons ”Förklädd Gud” med  
Vokalensemblen Uppslaget

2011 – Konserten - All You Need Is Love” med 
Kulturskolans ungdomskör Voices of Joy

2011 – Bachs ”Juloratorium” del I–III med 
Camerata Vocalis

2012 – Händels ”Messias” med Camerata  
Vocalis och Vårfrukyrkokören

2015 – Orffs ”Carmina Burana” med Vindhems- 
kören, Vokalensemblen Uppslaget och Uppsala 
Blåsarsinfonietta

Några medlemmar minns

Jazz- och popkonsert på Stadshotellet, 1989

Nationaldagen, 2017

Körfest på Lillebo, 1989

Julkonsert herrar, 2013

Konsert med Kristina Lund på 80-talet

14

REPLOKALER 
• Korsängsskolan

• Gamla musikskolan (Kyrkogatan/Tullgatan)

• Kulturskolan

• Fannakyrkan

• Tingshuset

KÖRRESOR
1970 – Mariehamn, Åland

1971 – Drammen, Nedre Eiker och Oslo, Norge

1972 – Ölstykke, Danmark

1973 – Helsingfors, Finland

1974 – Gotland, Sverige

1976 – Warzawa, Polen

1977 – Nedre Eiker, Norge

1979 – Kassel, Tyskland

1985 – Nedre Eiker, Norge

1987 – Ölstykke, Danmark

1991 – Jögeva, Estland

1995 – Ölstykke, Danmark

1996 – Grövelsjön, Sverige

2010 – Milano och Biella, Italien

2013 – Niepolomice och Krakow, Polen

2016 – Lissabon och Montemor-o-Novo, Portugal

DIRIGENTER 
1968–79 Stig Eklund   

1979–82 Stefan Parkman

1982  Stefan Dässman  

1982–88 Kristina Lund 

1988–  Peter Melin

ORDFÖRANDE
1968–69 Lilian Onelöv (då Williamsson)

1970 Göte Andersson

1971–72 Mårten Wik

1973–79 Majvor Rosén

1980–81 Rolf Lubcke

1982–84 Majvor Rosén

1985–87 Anette Sund (då Johansson)

1987–88 Gerd Ferger

1989 Solveig Sundqvist

1990–94 Per Arosenius

1995 Marie Fyhrpil (då Wångdahl)

1996–97 Per Arosenius

1998–2000 Eva-Lotta Benzeriane

2000–02 Marie Norrström

2003–11 Cecilia Bagge

2012–18 Anne Nilsson

MAJVOR ROSÉN, medlem 1970–87:
Jag kände Artur Ekblom och var en gång i hans musikaffär sam-
tidigt som Stig Eklund. Artur sa då till Stig: ”Här har du en som 

kan sjunga!” Stig bjöd direkt in mig till kören och jag behövde inte ens 
sjunga upp. 

Stig var också väldig engagerad och stöttade eleverna i den 
musikaliska utvecklingen på olika sätt. Till exempel syskonen Sune 
och Ann-Christine Löwgren, som var körens första medlemmar, fick 
privatlektioner i musikteori och harmonilära av honom helt ideellt för 
fortsatta musikstudier. Sune undervisades av Stig i oboe, vilket gjorde 
att han blev antagen i solistklassen på Musikhögskolan i Stockholm, 
och Ann-Christine kom in på solistsångklassen på Musikaliska Akade-
mien i Stockholm.

INGMARI ANDERSSON, medlem 1968–78: 
Jag spelade flöjt på kommunala musikskolan och fick på så sätt 
höra talas om kören. I början var det praktiskt med körövningar på 

fredagar, då det var skoldag dagen efter. Men när många av oss bildat 
familj ville många byta repdag. 

Det bildades många par i kören och när vi åkte till Nedre Eiker blev 
det problem; vi skulle bo på en kristen folkhögskola. Bara de som var 
gifta fick bo tillsammans. Därför blev det ett väldigt pusslande och 
smygande …

MICHAEL INSULANDER, medlem cirka 1970–78:
Jag kom med i kören några år efter starten. Kören innebar ett 
verkligt trevligt kamratskap med många glada minnen, minnes-

värda konserter och roliga resor. Jag tänker ibland på vilket tålamod 
Stig Eklund måste ha haft med oss ungdomar. 

Det skojades ganska friskt utanför repetitionerna, men jag minns 
att Stig lyckades få disciplin på oss under konserterna – då skärpte vi 
oss och kören kunde låta riktigt bra. Ett exempel jag minns var på en 
resa till Danmark då Urban hoppade upp på gräsklippare vid en kyrka vi 
skulle sjunga i och började köra runt glatt hojtandes. ”Stickan” blev inte 
glad … Den vackra vårkvällen presterade kören en fantastisk konsert 
och Stig blev jättenöjd med oss.

MARGIT STENHOLM, medlem 1968–79 och 1991–2002:
Stig Eklund var väldigt noga med tiderna vid körövningarna. Du 
skulle komma i tid och fick inte gå innan tiden var ute. När jag fått 

mitt första barn reste jag mig upp en gång klockan 21.45 för att gå. Stig 
undrade då vad jag skulle göra varpå jag svarade att jag skulle hem för 
att amma min dotter. Stig svarade: ”Hon har väl en pappa också.”

De hårda tiderna gjorde att jag slutade i kören efter att ha fått barn, 
då de inte gick ihop med familjelivet.

Tänk vad mycket härlig och spännande musik 
som kören har gjort genom dessa 50 år. Och 
tänk att jag utav dessa 50 år har haft äran 

och glädjen att leda kören i 30 år!
Under dessa 30 år har både kören och jag ut-

vecklats. Jag har fått göra så många fina konserter 
och projekt. Jag vill lyfta fram några tillfällen som 
står ut:

•  1993 fick jag göra mitt allra första uppförande av 
Bachs ”Juloratorium” med kören.

•  Körresan till Estland 1991. En mycket rolig och  
gripande resa till ett nyligen frigjort land.  
Där förbrödrades och försystrades vi med våra 
körsjungande vänner!

•  Julkonserten 1997 då vi hade förmånen att göra 
konsert med en höggravid Carola. Dessutom 
hade hon med sig den gudabenådade pianisten 
Per-Erik Hallin.

 •  Ännu en julkonsert står ut, den 2004. Då stod 
Gunnar Idenstams ”Folkjul” på programmet. 
Förutom Gunnar Idenstam medverkade också 
Sofia Karlsson som var i början av sin karriär. En 
fantastisk konsert som gav ståpäls.

 •  Efter många års funderande och längtan satte 
jag äntligen upp ”Carmina Burana” 2015. Ett stort 
projekt där båda mina andra körer –Vindhems- 
kören och Vokalensemblen Uppslaget – också 
medverkade. Det blev en fantastisk upplevelse 
och en stor utmaning för mig och utmynnade i 
två fullsatta konserter, den första i Idrottshuset i 
Enköping och den andra på UKK i Uppsala.

Jag vänder mig nu till alla nuvarande sångare och 
alla sångare som varit med under min tid som 
dirigent: Tack för all tid och allt engagemang ni har 
lagt ner på Enköpings Kammarkör. Under åren som 
kommer ser jag fram emot fler spännande projekt 
och härliga möten.

PETER MELIN
Dirigent 1988–
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