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Gitarrer, gitarrer, gitarrer
I går söndag förvandlades Musikens hus i Katri-
neholm till Gitarrens hus. Under en dag samla-
des gitarrelever och -lärare från länets kultur- 
och musikskolor för att öva tillsammans och 
sedan avsluta med en konsert. 

Trots att det är sjukdomstider gick det att  
räkna in runt 25 gitarrister, en mäktig upplevelse  
för den publik som kom för att avnjuta konsert-
delen. Den inleddes med att samtliga tillsam-
mans spelade ”Rhythm Of The Rain” och ”Yes-
terday”. Sedan följde uppträdanden av mindre 
ensembler och några soloframträdanden av de 
talangfulla ungdomarna. 

Metallica och Vivaldi
Vi kunde bland annat njuta av en finstämd ver-
sion av ”Nothing Else Matters”, ”Hallelujah” 
med sång, Rod Stewarts ”Sailing” och klassiska 
stycken av exempelvis Vivaldi.

Jakob Henriques, erkänd sologitarrist som  
också jobbar bland annat på kulturskolan i Flen, 
tog dessutom tillfället i akt att presentera ett  
stycke som han kommer att spela på sina egna 
konserter. En fin gest att bjuda sina gitarr- 
kollegor på den exklusiva försmaken.

Därpå avslutades konserten med att samtliga 
gitarrister åter intog Musikens hus-scenen för 
att den här gången framföra ”A Whiter Shade Of 
Pale” med löfte om att vid nästa gitarrträff öva in 
förlagan, alltså Bachs ”Air”.

Att det finns så mycket musiktalang i länet är 
ingen nyhet, men den här typen av kraftsamlingar  
är en bra påminnelse om det och ett bra sätt för 
ungdomarna att få inspireras av varandra.
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Trots att några lämnat återbud på grund av sjukdom så samlades runt 25 gitarrister från 
hela länets kultur- och musikskolor i Musikens Hus igår. Efter att ha repeterat stora delar av 
dagen avslutade man med en konsert där det bjöds på solo- och ensemblespel, lite sång 
och några låtar där allihop spelade tillsammans.


