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Kära GWO vänner!
Känns verkligen att vi fått en bra start på musikåret 2018!
Efter de fyra härliga julkonserterna i Domkyrkan har vi haft
några intensiva månader både i Kronhuset och ute i regionen.
Vi har bl. a haft väldigt uppskattade och utsålda konserter i
Kronhuset med opera - trion Divine som gästade oss och som
flera av er lyssnade till. Nyss dirigerade vår egen Jerker Johansson en härlig kväll i filmens tecken mm, mm. Så kort och
gott en väldigt bra början på året. Framöver väntar i skrivande stund en redan
slutsåld konsert ihop med Jan Lundgrens berömda jazztrio, ett Weil och Brecht
program signerat vår konstnärlige ledare Niklas Willén samt konserter med valthorn, slagverk och oud i möten med orkestern! Och mycket, mycket annat!
Vårens största satsning alla kategorier gör vi på Göteborgs Operan i april då vi
ihop med Linnea Henriksson och band hoppas skapa magi när pop möter blås i
spännande arrangemang. Missa inte detta!
Verksamheten i övrigt? Styrelsen har haft årsmöte och 2017 år har summerats.
Kort och gott kan man säga att vi med fortsatt knappa resurser har lyckats mycket
väl med de mål och ambitioner vi har och nu hoppas vi alla, i såväl stiftelse som
orkester, att också få fortsatt tydliga signaler från våra finansiärer och intressenter
så vi kan fortsätta att utvecklas ytterligare.
Slutligen, en sak som blivit allt tydligare för mig är den betydelse GWO har för
att öka intresset och få fler att både upptäcka blåsmusik och själva vilja utveckla
sitt musicerande. Signalerna kring de samarbeten vi gör ihop med amatör, ungdomsorkestrar samt regionala institutioner är oerhört värdefulla då de ger oss
massvis med energi att fortsätta bidra till att utveckla blåsmusiken och musiklivet
i sin helhet. Vi kommer bland annat fortsätta att fördjupa vårt engagemang ihop
med Högskolan för Scen och Musik vilket inte bara innebär att dessa ”professionella” studenter får erfarenhet och kontakter men att också vi lär känna nästa
generations GWO musiker.
I skrivande stund har vi precis avslutat ett Öppet Hus med ca 2 000 besökare
i Kronhuset. Detta Öppet Hus var finalen på en vecka fylld av föreställningar
för förskole- och lågstadiebarn från hela Göteborg med omnejd som lyssnat till
föreställningen Blåsväder. Där och då blir det igen extra tydligt för mig att GWO
har en unik bredd och betydelse. Det är vi alla som jobbar i och kring orkestern
väldigt stolta över.
Vi syns i Kronhuset!

Vänligen Kristian Jörgensen, VD
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Nya 90-åringar i vänföreningen
Ytterligare två medlemmar i vår förening har passerat 90-årsstrecket, nämligen
Gunnar Westerlund och Eli Walleborn. Båda är flitiga besökare av orkesterns
konserter. De uppvaktades på sina högtidsdagar av vänföreningen med blommor
vilket var mycket uppskattat.
Gunnar har under hela sitt liv
varit en stor musikälskare och
har som sådan ägnat sig mycket åt sitt intresse. Efter genomgången dirigentkurs har
han fungerat som körledare sedan 1953 och också som lärare
i musikhistoria vid Folkuniversitetet. Gunnar var under
inte mindre än tjugo år ledare
för den namnkunniga kören
”Cantorum”.

Eli kommer ursprungligen
från Norge men kärleken förde
henne till Sverige där hon arbetat bl. a som läkarsekreterare.
Efter makens bortgång flyttade
hon till Göteborg där barnen
finns.
Hon är en trogen besökare i
Kronhuset och stor älskare av
musik som helhet och blåsmusik i synnerhet.
Vi önskar de båda ett fortsatt
lyckosamt liv.
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Årsstämman

Bästa vänner

Onsdagen den 14 februari hölls föreningens årsstämma i Kronhuset, Göteborg.
Endast åtta! medlemmar deltog och man kan ju undra varför. Före stämman underhöll Neil Baker på dragspel och hade en detaljerad genomgång om sitt instrument och dess stora möjligheter. Mycket imponerande. Därefter avhand-lades
sedvanliga stämmofrågor. Beträffande det låga deltagandet diskuterades om man
möjligen skulle kunna hålla årsstämman i anslutning till vänföreningskonserten.
Det kräver visserligen en stadgeändring men är fullt genomförbart. Styrelsen fick
i uppdrag att utreda frågan.

I skrivande stund håller vintern fortsatt grepp om oss även om det börjar se lite
vårligt ut vissa stunder på dygnet. Den gångna delen av periodens konserter har,
glädjande nog, alla varit helt utsålda.
En sak som vi nu med spänning ser fram emot är fullmäktiges beslut i frågan om
GWO:s framtid. Det finns anledning att försiktigt se positivt på saken men än är
inget beslut fattat. Mer om detta när alla detaljer är klara. Fram till dess njuter vi
av vår orkesters skönspel och jag hoppas att vi ses den 12 april vid Vänföreningskonserten.
Leif Lundin

Styrelsen för Vänföreningen GWO avger härmed följande årsberättelse för år 2017.
Styrelsen har bestått av: ordförande Leif Lundin, vice ordförande Josef Helperin,
sekreterare Unni Rehn, kassör Eddie Odmyr, orkesterrepr. Stig Emker, suppleanter Ingrid Wirsin, Hans-Erich Christenson, Brita Thorell.
Styrelsen har, sedan förra årsmötet, haft fem protokollförda möten.
Vänbladet har utkommit med två nummer.
Föreningsmedlemmar har under året stått för skiv- och kaffeförsäljning vid samtliga konserter och också medverkat vid några konserter runt om i Västra Götalandsregionen.
Föreningen har under året sponsrat GWO med en ny kamera till en kostnad av 50.000:Beslut togs om att släppa fikaförsäljningen till förmån för Kronhuskaffeet. På
grund av mellanrummet mellan konserterna (ofta en månad) har det blivit allt
svårare att köpa in lagom mycket kaffebröd och svinnet har därför blivit alltför stort.
Föreningens stipendium utdelades under året till två ungdomar som vardera erhöll 2.500:-.
Beslut har tagits beträffande stipendiet och en namnändrig av detsamma har också skett. Stipendiet heter numera ”Västsvenska Blåsmusikstipendiet” och delas ut
vid Vänföreningskonserten i Kronhuset i april eller maj månad till en stipendiat
och är på tiotusen kronor (10.000). Detta i ett försök att få en högre status på det
och för att lättare få kvalificerade sökande.
Styrelsen tackar för det gångna året och hoppas på ett positivt nästa.
Leif Lundin, Unni Rehn, Josef Helperin, Eddie Odmyr, Stig Emker,
Ingrid Wirsin, Hans-Erich Christenson, Brita Thorell.

Medlemsavgiften
Du/ni som ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2018 uppmanas att göra
det. Det gäller både enskilda medlemmar och anslutna orkestrar. Tro nu inte
att du ensam om att inte betalat. Av någon anledning har uppenbarligen många inte fått det inbetalningskort, som hängde ihop med kallelsen till årsstämman och som sändes ut i god tid före jul. Man ska inte skylla på andra men
PostNord anses ju allmänt inte vara någon höjdare. Kanske ligger felet där eller
har utskicket gått ut för tidigt?

E-postadressen

En annan sak, viktig att påpeka, är e-postadresserna. Meddela mig om du bytt
e-postadress. Många returer kommer när utskick skett. Jag vore tacksam om
alla som har e-postadress ville skicka ett meddelande om den till mig, lubba@
bredband2.com, så att jag kan se att det stämmer.
När det gäller mottagande av Vänbladet är det välkommet om ni vill ha det
digitalt. Det sparar alltid några kronor men är naturligtvis inget krav.

Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin
adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome
telefon: 0708-24 68 07, e-post: lubba@bredband2.com

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se
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Presentation av Niklas Willén av Niklas Willén
GWOs nye chefsdirigent ger här en personlig presentation av sig själv.
Vi hälsar honom än en gång välkommen till sitt uppdrag.

Klarinettsektionen tar del av vad GWO:s musiker har att tillföra

Jag är född och uppväxt i Täby norr om Stockholm i en musikintresserad familj.
Pappa lyssnade gärna och mamma sjöng i kör. Morfar spelade cello i radiosymfonikerna. Dessutom var idrott ett stort intresse för oss vilket innebar att jag från
femte klass till sista klassen på gymnasiet spelade basket. Och med viss framgång
vill jag nog påstå.
1982 började jag på musikhögskolan i Stockholm. Där blev jag kvar till 1990.
Förutom dirigentstudier ägnade jag mig åt instrumention för Daniel Börtz, kontrapunkt för Lars-Erik Rosell och komposition för Ingvar Karkoff och Börtz. Åren
på skolan var tuffa men också fyllda med glädje och inspiration. Jag tillbringade
en stor del av min ”lediga” tid i kompositionselevernas uppehållsrum. Där kunde
man alltid sitta och lyssna på, samt delta i samtal och diskussioner om allt möjligt.
Det kunde gå rätt hett till, vilket var väldigt uppiggande.
1988 gjorde jag min proffesionella debut. En sommarkonsert med Gävle Symfoniorkester. Det gick bra, tror jag. Jag fick i alla fall komma tillbaka. Efter att
ha placerat mig som tvåa i den nordiska dirigenttävlingen 1990 (efter en finne
naturligtvis) fick jag lite fart framåt. Nordiska kammarorkestern (eller Sundsvalls
kammarorkester som den hette då) letade efter en ny chefdirigent och jag hade
turen att vara på rätt plats i rätt tid. Det var där jag för första gången fick erfaren-

Avslutningskonsert med lyckat resultat
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Orkesterkurs
För fjärde året i rad (19-20 januari) höll Sveriges Orkesterförbund, Västra Götalandsregionen, sin två dagar långa orkesterkurs i Kronhuset, Göteborg.
I vanlig ordning inledde man med att tillsammans spela igenom den utvalda
musiken för att därefter stämrepa med GWO:s musiker som handledare. Genom
åren har man lätt kunnat höra skillnaden från det första framförandet av musiken
till den avslutande konserten men i år var den extra påtaglig, något som både vi
som verkade i huset de båda dagarna och GWO:s musiker, inte minst Jerker Johansson som ledde det hela, var helt eniga om.
Samtliga åttio kursdeltagare var mycket nöjda med resultatet och med arrangemanget som helhet.
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heten att kvalitet tillsammans med engagemang säljer. Vi jobbade hårt och efter
ett antal år lyckades vi sälja ut alla konserter, till stor del därför att publiken visste
att när orkestern gav konsert blev det alltid väldigt bra. Oavsett program, solist
eller dirigent.
Denna erfarenhet har hittills aldrig motbevisats. Det spelar egentligen ingen roll
vad man gör. Gör man det med engagemang och med kvalitet blir det alltid intressant och attraktivt.
Jag får ibland frågan vilken musik jag gillar bäst. Ingen konstig fråga. Men den har
länge varit svår att svara på, tills jag insåg att det inte är så komplicerat egentligen.
Det är två saker som avgör om jag tycker om något. Det första har ni nog redan
räknat ut. Musik som är bra och väl framfört gillar jag alltid. Gammal, ny, opera, balett, kammar, pop, jazz, metall, disko, folk....Sen finns det en hel del dålig
musik. Gammal, ny, opera, balett, kammar, pop.....ja ni förstår vad jag menar. Sen
menar jag ju inte detta objektivt, utan det är helt och hållet min egna subjektiva
uppfattning. Men det är inte svårare än så. Gillar. Gillar inte. Gillar. Gillar inte.
Den andra saken som avgör är kanske ännu enklare. Jag gillar (nästan) alltid den
musik jag för tillfället arbetar med. Så just nu tycker jag Rimsky-Korsakov och
Salieri är jättebra. Men jag ser också fram emot att få gör musik av Kurt Weill. Det
kommer att bli fantastiskt. Den veckan med GWO kommer Weill att vara bäst.
Hur är det då att vara chef? Och hur är det att vara det i Kronhuset? Att vara chef
är ansträngande men väldigt roligt. Att vara chef i Kronhuset är fantastiskt! När
GWO hörde av sig och undrade om jag kunde tänka mig att bli deras nya chefdirigent behövde jag inte tänka länge. Och efter ett drygt halvår kan jag bara säga
att beslutet att tacka ja var ett av dom beslut jag aldrig kommer att ångra. Jag har
den stora förmånen att få arbeta tillsammans med fantastiska människor både på
och vid sidan av scenen. Det finns en glädje kombinerad med hög ambition som
är precis som det var i Sundsvall 1992. Och där vet vi ju hur det gick.

Neil Baker stämrepar med tubaisterna

Mina vänner! GWOs vänner! Jag kan bara öppna dörren till Kronhuset men ni
måste själva gå in. Och gör ni det kommer ni att mötas av engagemang, lust och
kvalitet. Sen kan man ju inte gilla allt. Men en upplevelse kommer det alltid att
bli. Det kan jag lova!
Er Niklas Willén
PS. Ett sidointresse jag sedan länge har är bridge. Det är ett fantastiskt spel. Påminner
mycket om musik. Du måste kommunicera och jobba ihop med en partner och det är
resultatet av det samarbetet som räknas. Jag har lite fri tid när jag här i Göteborg, så
om någon är intresserad finns det ett par trevliga bridgeklubbar i stan. Och jag behöver
alltid en trevlig partner.
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Axplock från några av
orkesterns fullsatta konserter
”Strålande Jul”
i Göteborgs Domkyrka

Eva och Lasse bjuder på sig själva i Povel Ramels ”Jag diggar dig”

“Jazz på svenskt vis”
blev mycket uppskattad
Fyra helt utsålda hus (ca 2.500 besökande) fick njuta av en julkonsert som verkligen gick till hjärtat. De två sångsolisterna Ann-Christine Larsson och John Martin Bengtsson bjöd på ett förträffligt sätt publiken på traditionella jullåtar och
Brunnsbo Musikklasser under ledning av Kicki Rosén Bejstam var, som vanligt,
lysande. Orkestern bländade naturligtvis i vanlig ordning. Konserten leddes av
Niklas Willén.

Martin Berggren var dirigent den 14 mars då pianisten Jan Lundgren, kontrabasisten Mattias Svensson och trummisen Zoltán Csörsz Jr tillsammans med
Göteborg Wind Orchestra framförde uppjazzade versioner av svenska låtar såsom
”Bä bä vita lamm”, ”Så skimrande var aldrig havet”, ”Flickorna i Småland”, ”Visa
från Utanmyra” , ja det går inte att räkna upp alla. Publiken som i flera fall hört
av sig, var helt lyrisk över konserten som vi verkligen hoppas kommer i repris.
Den gick under namnet ”Jazz på svenskt vis” och spelades dagen efter i Götene,
också där för utsålt hus.
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Samma dag, den 3 mars, hölls
”Öppet Hus” i Kronhuset
då man bl. a kunde provspela instrument, få lära sig grunderna till dirigering och
bese kronhusets övre våningar, som normalt inte är öppna för allmänheten. Huset
var hela dagen fyllt av nyfikna och intresserade besökare. En gång i timmen bjöds
på en kortare konsert som innehöll högst varierande musik och föll den stora
publiken väl i smaken.

De tre sköna skönsjungande damerna i ”Devine”

Trettondagskonserterna
den 5-6 januari

En månghövdad publik njuter av och beundrar orkestern

drog fulla hus då orkestern gästades av de skönsjungande och sköna damerna
i ”Divine”. Deras framträdanden varvades med orkesterns egna framföranden
vilket visade sig vara ett mycket lyckat upplägg.
En av våra medlemmars far, major Per-Erik ”Pelle” Palmertz, som var närvarande
vid konserten den 6 januari uppmärksammades särskilt då han på nyårsafton fyllde, hör och häpna, etthundra år! Publiken reste sig och hurrade och orkestern spelade fanfar. Jubilarens uppskattning var inte att ta miste på. Damerna i ”Divine”
skötte gratulationen med den äran.
Konserten dirigerades av den mycket namnkunniga Nazanin Aghakhani som inte
bara övertygade som dirigent utan också var ett uppskattat inslag då hon levde
med och bjöd på sig själv till publikens stora förtjusning.
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Under namnet
”Tidernas filmmusik”

fick vi den 7 februari njuta av GWO:s skönspel i stycken från bl. a ”Sagan om
ringen”, ” Gudfadern”, ”Star Wars” och flera andra filmer. Att kvällens dirigent,
Jerker Johansson, har ett stort intresse för filmmusik framgick med all önskvärd
tydlighet. Jerker har ju tidigare arrangerat och satt samman musik till, inte minst
stumfilmer, på ett mästerligt sätt.

En mycket populär barn- och
vuxenkonsert är ”BLÅSVÄDER
- om vänskap i vått och torrt”

där Anki Hjulström som Petronella först visar rädsla för att visa sitt instrument
inför en hel blåsorkester men i slutet av konserten inser att allt och alla har samma
värde. En kolossalt underhållande föreställning med ett väsentligt budskap.

Mario, Neil och Adam spelar väl tillsammans
- trots att de kommer från olika länder.

Petronella är glad över att ha vågat ta fram sin ﬁol.

Många, framför allt barn, ville dirigera orkestern
när det var “Öppet Hus” i Kronhuset 3 mars

