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Namnbyte

Nu heter vi Göteborg Wind Orchestra och vi har äntligen döpt om oss till

ett namn som, dels tydligt talar om vad vi är för något, men som också

representerar alla de genrer som vi verkar inom. Det har inte varit helt

enkelt att hitta ett passande namn, men av många goda förslag fastnade vi

till slut för denna kombination av svenska och engelska. Vi har varit väl

medvetna om att det inte är helt okontroversiellt att blanda språken, men

syftet har varit att hitta ett varumärke som gör ett förklarande och starkt

intryck på vår publik och omvärld. Att vi har Göteborg med i namnet är

självklart. Wind Orchestra är en slags hälsning till både framtid och en tid

tillbaka i musikhistorien där många orkesterledare inom underhållnings-

musiken använt sig av just ”orchestra” för att tydligt tala om att man var

en större orkester, oftast 30-35 musiker. Att vi endast har blåsare ger ju

ganska enkelt kombinationen Göteborg Wind Orchestra. I internationella

blåsmusiksammanhang är denna benämning den korrekta och så mycket

enklare kan det ju därmed inte bli. Som varumärke tycker vi att det är bra

med en modern kombination av svenska och engelska som vi tror både

yngre och äldre i vår publik kommer att ta till sig. Det absolut viktigaste

är ju att vår konstnärliga kvalitet och musikaliska kreativitet fortsätter att

utvecklas samt att vi värnar om vår tradition och bakgrund.

 

Mikael Fellenius
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Carmina Burana

av Carl Orff
på Götaplatsen den 17 augusti klockan 21.30

Götaplatsen fylldes snabbt med folk och det var en stor förväntansfull publik, uppskatt-
ningsvis ca 4 000 personer, som kom för att lyssna på musiken och sången som skulle
framföras i mörkret.
Trots oroväckande moln som dessvärre släppte ifrån sig en del regnskurar gav publiken
inte vika utan de flesta var totalt oberörda och blev kvar och lyssnade andäktigt. Inget
regn kunde störa en sådan fantastisk känsla som denna föreställning spred. Publiken var i
blandad ålder och förvånansvärt många ungdomar hade kommit för att ta del av detta nya
koncept på underhållning.

Det var första gången orkestern under sitt nya namn, Göteborg Wind Orchestra, till-
sammans med Göteborgsoperans kör, framförde detta praktverk under kvällens sena
timma på Kulturkalaset i Göteborg. David Lundblad stod för en strålande dirigentinsats
och solosångerna framfördes av sopranen Jeanette Bjurling, tenoren Peter Arnoldsson och
basen Ulf Lundmark på ett bedårande sätt.  Med sina ljusa, härliga stämmor deltog även
Göteborgs Gosskör. Det blev en fantastisk musikalisk upplevelse för alla som uppskattar
klassisk musik.

Vd för Göteborg Wind Orchestra, Mikael Fellenius, inledningstalade och berättade om
orkestern och dess nya namn. Innan föreställningen började bjöds publiken på en mode-
visning från Röhsska där f.d. kulturminister Leif  Pagrotsky var presentatör. Ett roligt
och trevligt inslag. Pagrotsky, som visade stort intresse för orkestern, deltog senare i det
mingel som ägde rum i stadsteaterns foajé och hälsade på solister och dirigent. Möjligen
såddes där några värdefulla frön för vår verksamhet.
Mikael anser att vänföreningen gjorde en, för orkestern, ovärderlig insats genom att dela ut
inte mindre än 3000 flyers till publiken vilket gjorde att många människor nåddes av
höstens konsertprogram. Han riktar ett stort tack till Britta Renlöf, Marita Derneryd,
Ann Mari Dybeck, Britt-Marie Hallén och Jörgen Larsson för ett värdefullt arbete.

Det var en upprymd, nöjd och leende publik som lämnade Götaplatsen efter avslut och de
allra flesta hade Göteborg Wind Orchestras höstprogram i handen när de gick.

Vi hoppas att det var många av er medlemmar i Vänföreningen som tog tillfället i akt
att närvara och vi önskar er alla välkomna till en spännande musikalisk höst med
Göteborg Wind Orchestra.

Britt-Marie Hallén
Vice ordf.  i vänföreningen

Telefonnumren till Kronhuset är utbytta - de nya numren är följande:
Huvudnummer, växel 031-368 56 50
Suzanne Björkman 031-368 56 51 Mikael Fellenius 031-368 56 52
Lars-Göran Lasses 031-368 56 53 David Fredlund 031-368 56 54
Daniel Arnesson 031-368 56 55 Fax 031-368 56 56
Alexander Hansson 031-368 56 57 Göran Wäppling 031-368 56 58
Musiker 031-368 56 59 Biljettbeställning 031-368 56 60

Bästa vänner

Hoppas att er sommar varit behaglig trots vädret. Nu stundar en höst fylld med många
härliga konserter både i Kronhuset och i Göteborgs domkyrka.
Som alla säkert uppmärksammat har orkestern under sommaren bytt namn till ”Göte-
borg Wind Orchestra”. Anledningen till detta framgår av Mikaels artikel i detta vän-
blad. När det gäller nytt namn på vänföreningen har det ännu inte fattas något beslut mer
än att det gamla får kvarstå fram till årsskiftet. Kom gärna med förslag till styrelsen,
adress och telefonnummer finns i faktarutan om vänbladet.
En namnändring är ofta kostsam men vi undersöker om det finns någon fond att söka
medel ur för att slippa stå för fiolerna själva. Förhoppningen är att vi ska kunna prägla
nya pins och trycka upp nya medlemskort.
Annonsen om konserten på Artisten i Göteborg finns med för att det dels är blåsmusik
framförd av den orkester som också är vänföreningens orkester och, inte minst, för att
avkastningen går till ett mycket behjärtansvärt ändamål. Vi hoppas att många av
vänföreningens medlemmar söker sig dit.
Jag hoppas att vi ses vid Göteborg Wind Orchestras konserter under hösten.

Mycket välkomna hälsar
Leif Lundin

Kompletterande uppgifter till jubileumsboken: En av våra hedersmedlemmar,
Harry Oveborn, hörde av sig till författarinnan Ingrid Wirsin och sa sig ha komplette-
rande uppgifter om 1950-talets verksamhet. Hans mycket intressanta berättelser finns att
beställa kostnadsfritt från administrationen i Kronhuset.


