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kultur

Jazzande kör siktar på körfest

i korthet
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Jazziga toner smäller högst när
Musikhusets körsångare med
studerande från Novia och
Yrkesakademin samsas om
syre under en övning i kammarmusiksalen. Här finner man
musiker av alla de slag. Kör
projektet ”Prelude to jazz” samlar
studerande från olika linjer och
med olika huvudinstrument.
– Vi försöker ha ett projekt
som enar studerande varje år. I
år blev det en kör som sjunger
jazz, säger Marcus Söderström
som fungerar som projektets
ledare.
Tanken är, förutom att ena
de olika studerande, att erbjuda
pedagogiska utmaningar och
låta alla prova på något utanför
deras huvudämne.
rdXfe]dbestår av och leds av
Mikael Svarvar. Projektet mynnar ut i Vasa körfestival där
Johanna Grüssner kommer att
dirigera kören.
– Hon har varit här vid tre
tillfällen för att repetera in materialet. Nästa vecka kommer hon
igen inför slutspurten.
Men i Grüssners, som för tillfället bor i Stockholm, frånvaro
är det alltså Svarvar som håller
i kören.
Under våren har de övat in
olika traditionella arrangemang
inom körjazz. Kören delas också
upp i mindre a capellagrupper
under konserten. Men det här
att sjunga jazz och a capella är
inte direkt lekande lätt.
– Det har varit ganska tungt
stundvis. Det är som en längre
resa att ta sig igenom en låt, förklarar Svarvar och får medhåll
av kören.
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1 Oleg Gitlin från Ryssland är en mästare på balalajka, och
brukar därför ofta kallas balalajkans Pagaganini. Pagaganini
var en italiensk 1700-talsviolinist som anses ha varit häpnadsväckande skicklig på sitt instrument.
Nu kommer Oleg Gitlin till Österbotten för att ge några
konserter tillsammans med pianisten Marianna Slobodeniouk.
Duon uppträder enligt följande tidtabell:
1 Mirahuset, Kyrkoesplanaden 34 i Vasa, lördagen den 14
maj klockan 18.
1 Baptistkyrkan i Vasa, söndagen den 15 maj klockan 18.
1 Elimkyrkan i Kvevlax torsdagen den 19 maj klockan 19.
D}bdañdT__Xfstår klassisk musik med verk av tonsättare
som Bach, Paganini, Mozart, Boccherini och Sjostakovitj.
Dessutom ingår några ryska sånger samt Pablo de Sarasates
”The Carmen Fantasy”, ett violinstycke som bygger på teman
från Georges Bizets opera ”Carmen”.
De flesta verk som framförs är ursprungligen skrivna
för violin. Oleg Gitlin har själv gjort arrangemangen för balalajka.
Gitlin har besökt Österbotten också tidigare. Bland annat
medverkade han på Musikfestspelen Korsholm 2007.
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– Utmanande,
konstaterar
Nina Lassander.
– Kul, utbrister en annan.
Charlotta Kerbs är med i en
av de mindre a capellagrupperna
och förklarar att den största ut-

maningen är att försöka få flera
röster att bli en helhet, en klick.
– Rösten är liksom naken
utan instrument, säger Daniela
Forsén.
Men när det blir annat än a

capella ackompanjeras kören
av ett band som består av Staffan Strömsholm på piano, E-H
Lillkung på trummor, Måns Aldén på bas och Benny Ojala på
gitarr.

Showtime blir det alltså nästa
veckas fredag och lördag. Då
ger kören fyra konserter under
festivalen som tar plats i kulturskafferiet Ritz.
Det är nittonde gången Vasa
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körfestival ordnas, i år 18 – 22
maj.
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sammans med solisterna Nina Lassander, Markus Lytts och
Joel Forsbacka i Stjärnhallen i Nykarleby på söndag den 15
maj.
– Det blir en fartfylld konsert med cirka 20 låtar. Stilmässigt
handlar det om allt från musikal- och orkestermusik till pop
och soul. Sångnummer varvas med instrumentalmusik, säger
ungdomsorkesterns dirigent Fredrik Sundell.
Ungdomsorkestern 0ch solisterna backas dessutom upp av
gästmusikerna Dani Strömbäck (piano), Roger Bäck (bas) och
Tobias Widdas (gitarr).
Konserten i Nykarleby är Jeppo Ungdomsorkesters enda
i hemlandskapet i vår. Nästa framträdande äger rum på den
finlandssvenska sång- och musikfesten i Åbo i juni.
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Det röda drog iväg med henne
konst
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1 Ett hav av nyanser i rött möter
besökaren på Ars Wasa. Det är
nämligen Elvi Rangells röda period just nu. Men i en vrå hänger
en serie variationer i grått.
– Grått är kungen bland färger,
och tidigare var det bara grått
som gällde. Sen gled det över i
det röda, säger konstnären.
Fast det är inte enbart rött eller grått. I det röda finns grönt,
och i det grå någon minimal röd
fläck. Egentligen är det bara en

Avhandling
ändrar synen
på Astrid
1 Var Astrid Lindgren verkligen
barnbokens stora förnyare, eller
fanns det andra före henne? Och
hur unik var egentligen Astrids
galjonsfigur Pippi Långstrump i
svensk barnbokslitteratur?
I doktorsavhandlingen ”Fria
flickor före Pippi: Ester Blenda
Nordsström och Karin Michaëlis” presenterar Eva Wahlström,
universitetsadjunkt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, material som
hon menar kan ändra bilden av
både Astrid Lindgren och Pippi
Långstrump.
– Astrid Lindgren i all ära,
men hon är inte så genomgående originell som man påstått och hon är inte ensam,
säger Eva Wahlström i ett pressmeddelande.
Enligt Wahlström fanns det till
exempel flera fria, modiga flickor
i barnlitteraturen före den rödflätade Pippi Långstrumps entré
1945.
I avhandlingen granskas bland
annat tre ”Bibi”- böcker av danska Karin Michaëlis samt flera
böcker om flickan Ann-Mari av
Ester Blenda Nordström.
11/+1.

enda färg som helt lyser med sin
frånvaro: blått.
– Jag har försökt, men min blå
period har inte kommit än.
Elvi Rangell kallar sig färgmålare. Färgerna har henne så i
sitt våld att hon inte ens väljer ut
dem medvetet.
– De kommer till mig djupt ur
mitt inre och blir i målningen till
stämningar och landskap.
I flera av de röda målningarna
finns en antydd linje som betraktaren lätt uppfattar som en horisont. Många har också – oavsett
färgerna – sett vatten i bilderna.
9^h[ET`ñX^^e{ñXd att hon skapar en långsamhetens konst.
Målningsprocesssen går långsamt, med lager på lager.
– Arbetet är klart när dialogen

med min målning avslöjar vad
den heter.
– När jag målar lyssnar jag på
musik och stänger in mig i en
bubbla, där det enda som existerar är färgerna, duken och jag.
Också för betraktaren blir det
långsam konst; det tar tid att se
stämningar och färger.
– Det finns de vaknat en morgon, sett morgonljuset förvandla
tavlan och ringt och sagt att de
nu ser färger som inte funnits
tidigare.
– Jag får många reaktioner från
dem som köpt mina tavlor.
Varför det grå blev rött vet Elvi
Rangell inte. Hon tänkte fortsätta måla i grått, men det röda bara
drog iväg med henne.
Elvi Rangell har bytt karriär
och gått från företagarvärlden till
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konstvärlden. Hon har haft en
ledande ställning i olika företag.
Senast var hon tolv år på Hotell
Palace i Helsingfors, tio av dem
som vd.
Varför hon blev konstnär är
inte lätt att säga.
–Jag vet inte varifrån det kom.
Jag insåg bara att det skulle bli så.
De båda världarna är så olika
de kan bli.
– Som företagsledare vet du
allt, som konstnär ingenting. Det
senare är det intressantare, inte
sant?
Utställningen på Ars Wasa är
Elvi Rangells fjärde i egen regi,
en av dem i estland. Från 2006
framåt har hon deltagit i ett stort
antal gemensamma utställningar
runt om i landet.
.1!:.

Från 85 Luontaistuntijaaffärer får du naturenliga, undersökta och
trygga produkter för att främja din hälsa. Dessa erbjudanden och
mycket mer finner du i vår webbshop www.luontaistuntijat.fi

I MAJ REKOMMENDERAR VI
Erbjudandena gäller t.o.m. 21.5. eller så länge varorna räcker

ERKKI LIIKANEN REKOMMENDERAR:
Nya Diasporal för svåra muskelbesvär!
MAGNESIUM DIASPORAL
400 EXTRA
Diasporal är det första magnesiumpreparatet med magnesium i den
organiska formen magnesiumcitrat:
detta garanterar att kroppen upptar
magnesiumet maximalt. Med fräsch
apelsinsmak, inget tillsatt socker.
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14,50
20 portionspåsar
(norm. pris 18,30)

BIO-QINON Q10
Naturlig energi!

79,90
100 mg Gold
150+30 kaps TOPPEN(norm. pris FÖRMÅN!
96,30)

DUO E-EPA +
E-DHA 650 mg

FOSFOSER MEMORY

Starkt Omega-3-preparat

39,90

34,90
120 kaps
(norm. pris 47,30)

Stark minneskapsel!

90 kaps
(norm. pris 51,40)

BABA DE CARACOL NIVEL-D+

OMEGA 7

Snigelkräm. Förnyar, repare- För friska leder och en
rar och tillför huden näring. välmående benbyggnad.

Kapslar med havtornsolja
för hyn och slemhinnorna.

39,90

47,90

100 ml

TOPPENFÖRMÅN!

29,90

160 kaps (norm. pris 40,85) 150 kaps (norm. pris 60,15)

OSTEOLIS

PUNARIISI + Q10

PASCOE + THIN

För en välmående
benbyggnad!

För att sänka kolesterolet och
för ett välmående hjärta.

22,80

19,90

Ett effektivt paket för den
som vill gå ner i vikt, nu till
det sammanlagda priset av

2 x 60 kaps

120 tabl

2 FÖR PRISET (norm. pris
AV EN!
26,95)
60 tabl
12,50
(norm. pris
16,15)

60,00

Köpt var för sig är priserna
Pascoe 260 g 22,70 (norm.
pris 25,20) Thin 400 90 kaps
40,10 (norm. pris
44,50)
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