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”Musiken vi älskar – toner i juletid” – en julkonsert med
Enköpings Kammarkör, Bengan Janson och Tina Ahlin
Vårfrukyrkan, Enköping, lördag 18 december kl 18.00, insläpp från kl 17.15
Äntligen arrangerar Enköpings Kammarkör julkonsert igen! Årets traditionella julkonsert kommer i år att
vara osedvanligt svängig. Tillsammans med de kända musikerna Tina Ahlin och Bengan Janson kommer
kören att fylla Vårfrukyrkan med en blandning av traditionella julsånger, nyarrangerade klassiker samt
helt nyskriven julmusik under ledning av dirigent Peter Melin.
Senast kören höll konsert var för två år sedan då den bjöd på en soulig föreställning tillsammans med barnoch ungdomskörer från Uppsala. Därefter satte pandemin stopp för alla evenemang, men nu längtar kören
efter att åter möta publiken.
Tina Ahlin och Bengan Janson är två multimusikanter som under mer än 40 år har förgyllt den svenska
musikscenen. Nu har deras tongångar hittat gemensamma nämnare, vilket resulterar i en julkonsert med
såväl stämningsfull musik, som lite mer överraskande låtar från deras egna skattgömmor.
”Musiken vi älskar” är en julkonsert med både körsång, fartfyllda dragspelssolon, jazziga munspelsinslag
och inte minst ett muntert samspel mellan publik och kör.
Tina Ahlin, som bland annat känns igen från TV-succén ”Så ska det låta” har tilldelats Tage Danielssons
Vänners stipendium för 2021. Bengan Janson, känd från bland annat bandet Östen med Resten, mottog år
2020 både Karamelodiktstipendiet och Monica Zetterlund-stipendiet.
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 33 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.
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