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Vid klockan 16 i söndags slogs 
portarna upp till Musikens Hus för 
att släppa in gäster till en prome-
nadkonsert. Väl inne fick publiken 
smakprov på mycket av den verk-
samhet som återfinns i Musikens 
Hus.

I kylan utanför entrén väntar nyfikna gäs-
ter med en kopp varm choklad i handen 
på att få komma in i värmen. Katrine-
holms Kammarkör håller modet uppe ge-
nom att bjuda på några värmande sånger.

När åhörarna så småningom släpps in 
i entréhallen möts de av Elin Andersson 
som bjuder på sång till pianokomp av Bir-
gitta Thörnberg.

Efter två nummer vandrar skaran vi-
dare uppför trapporna till en större sal 
där man träffar på Katrineholms Symfo-
niorkesters cellostämma. Fem personer 
spelar här upp ”The Final Countdown” av 
Joey Tempest. 

50-åring i köket
Vidare bär den musikaliska resan till kö-
ket där Visans Vänner står uppställda och 
välkomnar både oss och våren med bland 
annat ”Nävertorpsvisan”. I snart 50 år 
har denna förening funnits. Dragspel, gi-
tarr, bas och sång bidrar här till en mun-
ter stämning. 

Efter detta kliver gästerna ner i källa-
ren och finner där Richard Forss, saxofon, 
och Christer ”Coco” Cronholm, gitarr. De 
båda kommer från föreningen Hot Hou-
se Jazz & Blues. En trappa upp sitter fem 
herrar från Nyckelharpan Katrineholm, 
fyra spelar nyckelharpa och en klarinett. 

Alla smågrupper av kringvandrande 
åhörare kommer så småningom in i stora 
salen. Katrineholms Manskör ger sig till 
känna genom ”sång från ovan” eller sång 
från balkongen. 

Toner från alla håll
Slutligen får man vända huvudet mot sce-
nen och Katrineholms Kammarkör som 
bjuder på stämsång till läsning av en text 
av Shakespeare, innan publiken bjuds in 
att sjunga med till ”Uti Vår Hage”. Salen 
fylls av toner från alla håll och av såväl 
röster som instrument, innan det är tid 
för fika.

Detta evenemang var starten på en hel 
veckas konserter i Musikens Hus. Musi-
kens Hus-veckan bjuder på en föreställ-
ning per kväll, klockan 19, från måndag 
till och med torsdag.

De andra konserterna kommer att vara 
som vanligt, lugnar verksamhetsledare 
Ingrid Falk. Det vill säga att man sitter 
och lyssnar i godan ro.

Text & Bild: Hanna Lindkvist

En kompott av sång och musik
Hårdrock på cello bjöd delar av symfoniorkestern när de spelade Europes gamla hit ”The Final Countdown” under invigningsdagen av årets Musikens Hus-vecka. Folkmusik-
föreningen Nyckelharpan Katrineholm bjöd – inte helt oväntat – på musik framförd på nyckelharpa (bilden nedan).
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Överst till vänster: Elin Andersson ackompanjeras av Birgitta Thörnberg. Överst till höger: 
Katrineholms Kammarkör underhåller den väntande publiken utanför Musikens Hus. Ovan till 
vänster: Allsång är en självklar ingrediens i Musikens Hus-kompotten. Ovan till höger: Visans 
Vänner bjöd på visgodis i köket. Till höger: Katrineholms Manskör sjöng från balkongen. Nedan: 
Richard Forss och Christer ”Coco” Cronholm från Hot House Jazz & Blues stod för det jazziga 
inslaget under promenadkonserten som invigde årets upplaga av Musikens Hus-veckan.

Förutom söndagens promenadkonsert ingår följande programpunkter i Musikens Hus-veckan 
2013: ”I folkviseton” med Lindarnas Kör och Katrineholms Spelmanslag (måndag), ”Jag hör en 
melodi – visa och kör i harmoni” med Visans Vänner och Katrineholms Manskör (tisdag), ”Sång 
på gång!” med Kulturskolan och Katrineholms Kammarkör (onsdag) och slutligen ”Torsdagsjazz” 
med Hot House Jazz & Blues, Musikklasserna och Duveholmsgymnasiets esteter (torsdag).

2–3 mars besöker Lilla Akademin Musikens Hus för ”Lilla Musikfestivalen” där barn och unga 
lyssnar och spelar musik samt skapar konst tillsammans, och 17 mars arrangerar Visans Vänner 
”Visans dag”.


