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”Hyvelbengt” och ”Jonny Dyckert” roar såväl publik som orkester

Konsert för alla åldrar
”Expedition äventyrsklubben” var namnet på höstens barn- och
familjeförställning som gick av stapeln unders oktober månad. Förutom
lördagens konsert för allmänheten, spelades den under hela veckan för
skolklasser i Göteborg och Kronhuset var vid varje tillfälle helt fyllt med
jublande barn. (se sidan 6)
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Tavla i publikfoajén
En trogen vänföreningsmedlem, Lennart Hagelberg, har donerat en tavla
föreställande Karl XI till Kronhuset.
Mycket passande då Karl XI vid endast fyra års ålder utropades till kung
i detta hus år 1660. Till fanfar av
orkesterns trumpetare överlämnades
tavlan till GWO:s producent, David
Fredlund, i samband med konserten
”Världens bästa marscher” den 30
september.
Den är nu placerad i publikfoajén på Donatorn Lennart Fagerberg vid
tavlan på Karl XI
våning två i Kronhuset.

”Kändistavla”
En tavla på kända medlemmar i Vänföreningen GWO har tagits fram i syfte
att locka till oss flera medlemmar i föreningen. Vi hoppas och tror att den
ska få avsedd effekt. Tavlan är i A2-format och är placerad väl synlig i Rikssalen i Kronhuset.

Niklas Andersson, Lill Lindfors, Sven-Erik ”Svenna” Dahlberg, Viveca
Lärn, Hans Josefsson, Carolina Sandgren, Claes Jakobsson, Anki
Albertsson och Stefan Ljungkvist
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Kära vänner
När halva höstens program har avverkats kan vi konstatera att GWO är
populärare än någonsin. Samtliga konserter har varit fullsatta så när som på
några platser. Med anledning av detta rekommenderas ni att redan nu
boka biljetter även så långt fram som till julkonserterna i Göteborgs
domkyrka. Detta har också inneburit att vår försäljning i Kronhuset har
ökat så mycket att vi redan under året kan låta ytterligare medel gå tillbaka
till orkesterns verksamhet. Hur mycket är ännu oklart men tjugo tusen kronor ligger inom möjligheternas gräns. Vi har anledning att se ljust på framtiden, tycker jag. Våra politiker och makthavare är (vilket framgår av artikel
nedan) positiva till verksamheten och det betyder ju allt. Jag hoppas, vet
redan nu, att vi ses i Kronhuset eller på någon annan spelplats under resten
av säsongen.
Till dess, lev väl, önskar Leif Lundin, ordförande

Fråga till politiker.
Under veckan före valet gjorde jag en rundvandring på Nordstadstorget i
Göteborg och talade med politiker från samtliga partier, dock ej SD, som
inte fanns på plats. Min fråga löd: ”Kommer du och ditt parti under nästa mandatperiod aktivt arbeta för att GWO får de ekonomiska möjligheter som krävs för att
kunna återgå till full verksamhet och till det antal musiker orkestern hade före den 14
maj år 2009?” (se artikel i vänblad 1 2010).
Det märktes väl att flera av de tillfrågade inte var fullt uppdaterade när det
gäller orkesterns situation och verksamhet men efter en förklaring av läget
och anledningen till neddragningen var samtliga positiva. Så här svarade
man: Tina Wallenius, MP, visade stort intresse och svarade Ja. Stefan
Landberg och Rosie Rothstein, FP, upplevdes som mycket engagerade
och svarade Ja. Moderaternas representanter var mycket insatta i frågan
och lovade att arbeta helhjärtat för en positiv lösning. Socialdemokraten
Endrick Schubert utryckte spontant och mycket bestämt, efter ett trevligt
samtal, ”Vi (S) måste vara med att rädda denna skatt”. Margot Ottosson,
V, var mycket intresserad och positiv och sa sig vid något tillfälle ha röstat
för frågan i fullmäktige. Hennes svar på frågan var, självfallet, Ja. RepreVänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
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sentanterna från C och KD var något osäkra och hänvisade båda till sina
partikanslier. Med så positiva utlåtanden över blockgränserna har man svårt
att tro att det hela inte skall lösa sig till det bästa.
Stort tack också till de medlemmar som talat med och skrivit brev till våra
makthavare i frågan. Många bäckar…
Leif Lundin

Betyg på stadens kulturliv
I Götebors-Posten av den 13 oktober kunde man under KULTUR/NÖJE
läsa: ”Nu kan göteborgarna betygsätta stadens kulturliv på Facebook” Det är kulturförvaltningens Nils Tengdahl som hänvisar till att förvaltningen fått kommunfullmäktiges uppdrag att revidera stadens kulturpolitiska strategi. Vi,
GWO:s vänner, har nu chans att tala om vad vi tycker man skall prioritera.

PROMS
Lördagen den 20 november håller Göteborg Symphonic Band/ Hemvärnets Musikkår, Göteborg sin årliga PROMS-konsert i Göteborgs konserthus. Då GWO inte har någon konsert denna lördag rekommenderas ni blåsmusikvänner att besöka denna mycket populära tillställning.
Orkestern, som är en av landets bästa hemvärnsmusikkårer, har genom
åren, föredömligt, anlitat flera av GWO:s musiker som gästsolister, såsom tubaisten Neil Baker, klarinettisten Ola Persson, flöjtisten Göran
Marcusson och i år eufonisten Anders Lundin (ej att förväxla med den
Anders Lundin som också figurerar i detta blad) och under ett par år
leddes orkestern av Jerker Johansson. Samtal förs med GWO:s ledning om samarbete i form av stöd och hjälp från det professionella GWO.
Årets konsert är den nittonde i ordningen och har alltid varit mycket välbesökt. Artister som Roger Pontare, Lars Roos, Tommy Körberg, Carolina Sandgren, Charlotte Perrelli och Putte Wikman har deltagit för att
nämna några. Konsertens avslutning är en verklig höjdare då hundratals
ballonger släpps ner från taket under det att publiken viftar med svenska och engelska flaggor och sjunger med i ”Pomp and Circumstance”.
I samband med årets konsert erbjuder GSB vänföreningen GWO:s
medlemmar ett specialpris, nämligen 250:-/biljett. Ordinarie pris är
300 kronor. För att komma åt de rabatterade biljetterna, gör enligt
följande: Gå in på www.proms.se, klicka på ”biljetter” och vidare på
”Vänföreningen GWO”, klicka på ”köp” och ange rabattkoden Anders. Eventuella frågor kan ställas till Hans Djurfeldt, tfn: 0702-90 50 22.
Varmt välkommen till en härlig föreställning.
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Avtackning
Den 23 juni avtackades Lars-Göran
Lasses efter tjugofem års arbete för
GWO. Lars-Göran tillhör dem som
var med redan när man både spelade
och körde buss/spårvagn i dåvarande
Spårvägens Musikkår. I orkestern
spelade Lars-Göran trombon fram
till mitten av år 2000 då han valde att
gå över till den administrativa sidan.
Han är inte bara musiker och administratör, han är också en skicklig finsnickare som bl. a tillverkat den biljettdisk som, fram till ombyggnaden
år 2009, stod i entrén till Rikssalen
i Kronhuset. Vi tackar Lars-Göran
för hans insatser i GWO och önskar
honom ett fortsatt gott liv.

Lars-Göran Lasses

Högvaktsavlösning
i Stockholm
En mycket hängiven vänföreningsmedlem, Lasse Anner från Skärholmen, beklagar djupt att GWO:s
samarbete med försvaret är avbrutet. Lasse har genom sin närhet till
Stockholm varit en trogen besökare
då GWO deltagit i vaktparaden
genom åren. Dock vill han inte avstå
från att lyssna till god musik från
Göteborg utan dök upp när HemLasse Anner samtalar glatt med värnets Musikkår, Göteborg den 16
hemvärnsmusikern Anders Lundin maj spelade vid slottets vaktavlösnefter avslutad spelning.
ing.
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Konsert för alla åldrar
”Expedition äventyrsklubben” var namnet på höstens barn- och
familjeförställning som gick av stapeln unders oktober månad. Förutom
lördagens konsert för allmänheten, spelades den under hela veckan för
skolklasser i Göteborg och Kronhuset var vid varje tillfälle helt fyllt med
jublande barn.
Per Umaerus som ”Jonny Dyckert” och Henrik Wallgren som ”Hyvelbengt” bjöd publiken på underhållande berättelser i ord och ton om gamla
såväl som yngre välkända äventyrare. Charles Lindbergh, Göran Kropp,
Christer Fuglesang och Thor Heyerdahl för att nämna några. Orkesterns
medlemmar medverkade i högsta grad till stämningen genom att unisont
eller enskilt framföra den musik som arrangerats av Sven Fridolfsson. Sven
var också dirigent för föreställningen. Samspelet mellan orkester och artister
var bländande.
Genom att två veckor om året ge barnkonserter till en stor publik tar GWO
verkligen sitt ansvar för musikaliska och kulturella bredden.

Foto: Robin Westerström

”Hyvelbengt” och ”Jonny Dyckert” roar såväl publik som orkester

En fylligare redogörelse om höstens konserter
kommer i nästa blad strax före jul.
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Konsert till minne av
Lasse Dahlquist
Under namnet ”Oh boy. Oh boy, oh
boy” gav GWO två fullsatta konserter
med Stefan Ljungkvist som sångsolist
och allsångsledare. Jerker Johansson dirigerade och Anders Wällhed fungerade
som mycket intressant och kunnig konferencier. Vi fick lyssna till ”De´e´dans
på Brännö brygga, ”Välkommen till
Göteborg”, ”Blås Kajsa, blås”, ”Här
dansar de brede pôjkarna”, ”Morfar har
berättat” och flera andra av Dahlquists
mest älskade melodier. Stefan Ljungkvist var i högform och gladde inte
bara med skönsång utan också med ett
antal väl valda vitsar. Orkesterns trumpet- och klarinettsektion framträdde
och visade sin virtuositet genom att
spela ”Clarinet Candy” och ”Bugler´s
holyday”, båda skrivna av Leroy Anderson.

Anders Wällhed visar sin bok om
Lasse Dahlquist,”Inte bara Brännö
brygga”

Stefan Ljungkvist i avslappnad
väntan på entré

Fana till GWO
Efter att medlemmen Hans-Erich Christenson, på eget initiativ, skickat
en ansökan till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, tilldelades GWO en fana.
Denna överlämnades till orkesterns vd, Mikael Fellenius, vid nationaldagsfirandet i Slottsskogen i Göteborg. Fanan kommer att placeras på lämplig
plats i Kronhuset och, naturligtvis, användas vid passande tillfällen. Vi tackar
varmt Hans-Erich för det fina initiativet.

Mikael Fellenius har tillsammans med vänföreningens ordförande Leif
Lundin mottagit fana och diplom den 6 juni.

