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De mäktigaste stunderna under musikklassernas vårkonsert var definitivt körernas låtar.

Tussilagokänsla med musikklasserna
Enstaka tussilagos har synts
i backen och folk har skrikit
av glädje av vårtecknet. Men
det är inte vår i Katrineholm
förrän stans musikklasser
har haft sin vårkonsert, och
i torsdags var det äntligen
dags.
En nästan fullsatt Tallåsaula var på
plats för att välkomna våren när musikklasserna från Tallåsskolan och
Södra skolan bjöd in till sin årliga
vårkonsert. Sjunde-, åttonde- och niondeklassare i formationer av vokalgrupper, körer, band, ensembler är
det som levererar i sina röda och
svarta t-shirtar.
Konserten bjöd på allt från gamla
klassiker som Beatles ”Come Together” och ”Blackbird” till den
senaste radiodängan ”Let Her Go”
med Passenger. Att talangerna är
många råder det ingen tvekan om
men att de är så stora är något som
man blir glatt överraskad av.
Mäktiga röster ur små kroppar
och snabba små fingrar på en gitarrhals. Om man hörde detta på radion
skulle man ha svårt att tro att det var
så pass unga sångare som har dessa
kraftfulla röster. Sjuornas kör låter
som en kör som sjungit tillsammas
i flera år istället för knappt ett, och
niornas visar verkligen vad de går
för.

Det var inte bara sång som var
underhållningen denna kväll, skolorna har även dansensemble som
bland annat bjöd på mäktig girlpower när de körde en militärinspirerad dans till tonerna av Beyoncés
”Run The World (Girls)”.
Applåderna från publiken som
består av elevernas föräldrar och bekanta gör att det är svårt att avgöra

om det är självaste Ed Sheeran
som står på scenen och framför sin
låt ”The A Team” eller om det är
15-åringarna i nian som sjunger en
cover med Patrizia Söderberg i spetsen.
Just niorna är det vi ser på den
årliga Rotarykonserten längre fram
i vår, då de tillsammans med Jan
Johansen och Sara Löfgren kommer

att fira tioårsjubileet av konserten
i Tallåsaulan den 25 maj.
Vårkonserten avslutas med att
alla elever bildar en stor kör och tillsammans sjunger låten som heter
just ”En Vårkonsert”. För vad är små
blomknoppar när Tallåsskolans och
Södra Skolans musikklasser sjunger
att våren är här!
Text & Bild: Armani Maleh

Korta intervjuer hölls mellan akterna. Här intervjuas Olle Ronach av en av kvällens konferencierer Olivia Berglund.
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Patrizia Söderberg var solist när några av
musikklassernas nior spelade ”The A Team”.

En av dansgrupperna framförde en grym dans till Beyoncés låt ”Run The World (Girls)”.
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