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Lasse Eliasson avliden
Den 11 juli detta år avled en av GWO:s slagverkare, Lars Eliasson, efter en tids sjukdom. Lasse började i orkestern redan 1983 och var alltså
med på den tiden man både spelade och körde buss/spårvagn. Lasse var
en mycket omtyckt arbetskamrat och vän och saknaden efter honom
är svår att beskriva. Det känns tomt att inte se denne reslige och glade
musiker på sin plats längst bak i orkestern. Våra tankar och varma deltagande går till Lasses hustru Malin.
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Bästa vänner
Detta ”Blad” var avsett att utkomma före jul 2020 men av olika anledningar har det blivit försenat, bland annat för att så mycket information
som möjligt beträﬀande orkesterns situation skulle komma med.
Alla vet att läget för vår kära orkester under det gångna året varit, minst
sagt, prekärt. Det ﬁnns mycket att nämna, kritisera, risa och rosa i sammanhanget. Hur kommunens beslutsfattare tänkt är synnerligen svårt
att förstå då man ju beslutat om långsiktigt stöd och sedan bara fattat
beslut gällande ett år. Nu vet vi att den nya huvudmannen, ”Blåsmusik i
Väst Ekonomisk förening”, söker en förklaring från kommunen och ser
ljust på framtiden. (se Göran Marcussons inlägg).
Mycket hänger i luften, Vänföreningens ägodelar, främst cd-skivor, förvaras på grund av ﬂyttet från Kronhuset på diverse ställen, dock lättåtkomliga inför kommande verksamhet. Årsstämman får, liksom förra
året, skjutas en bit framåt. Men, hav tröst, det mesta brukar lösa sig.
Styrelsen/Leif Lundin (ordf.)

Ny e-postadress till ordföranden:
lubba4619@gmail.com

Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin
adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome
telefon: 0708-24 68 07, e-post: lubba4619@gmail.com

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se
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Årsstämman
Onsdagen den 14 oktober genomfördes den, från i mars, uppskjutna
årsstämman i Kronhuset, Göteborg. Endast ett fåtal medlemmar infann
sig, säkerligen på grund av rädsla för den grasserande pandemin. Sedvanliga frågor avhandlades och GWOs VD, Kristian Jörgensen, gav en
fyllig redogörelse för läget inför framtiden.
Styrelsen år 2020
Ordförande Leif Lundin
Vice ordförande Josef Helperin
Sekreterare Eva Nilsson
Kassör Eddie Odmyr
Ledamöter Hans-Eric Christenson, Göran Marcusson
och Mia Berg (orkesterrepresentant)

Ytterligare en 90-åring
Den 13 november fyllde Marianne Wästeräng 90 år och grattades av vänföreningen, av förklarliga skäl, via telefon. Marianne
har varit en trogen medlem och besökare av orkesterns konserter
i många år. Hon, liksom vi alla, hoppas på att den eländiga Coronan ska lägga sig så att vi åter kan mötas på livekonserter. Vi
önskar henne all framtida lycka.
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Styrelsen för Vänföreningen GWO
avger härmed följande årsberättelse för år 2019
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Orkesterrepresentant

Leif Lundin
Josef Helperin
Eva Nilsson
Eddie Odmyr
Stig Emker
Hans-Erich Christenson
Har under året saknats

Styrelsen har, sedan förra årsstämman, haft fyra protokollförda möten
samt ett konstituerande.
Vänbladet har utkommit med tre nummer.
Medlemsantalet var vid årets slut cirka sjuhundra st.
Föreningsmedlemmar har under året stått för skivförsäljning vid samtliga konserter i Kronhuset, på Kronhusgården, i Flunsåsparken och på
Kungstorget.
Föreningen har under året bidragit till GWO med 10.000 kronor utgörande kostnad för de blommor som överlämnats till solister och dirigenter.
Föreningens stipendium, Västsvenska Blåsmusikstipendiet på 10.000:kronor, delades ut under Vänföreningskonserten i Kronhuset den 28
augusti. Stipendiat var slagverkaren Tobias Engelbrektsson från Uddevalla. Tanken var att det skulle delats ut vid nationaldagsﬁrandet på Kronhusgården men omständigheterna gjorde att så inte blev fallet.
Styrelsen tackar både medlemmar och orkester för det gångna året och
hoppas att den negativa ekonomiska situationen som uppstått för GWO
snabbt skall lösa sig under år 2020.
Leif Lundin, ordförande
Josef Helperin , vice ordförande
Stig Emker, ledamot

Eva Nilsson, sekreterare
Eddie Odmyr, kassör
Hans-Eric Christensson, ledamot
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GWO med sikte på framtiden
Kära vänner,
Den senaste tiden har varit mycket turbulent kring orkestern. Det gäller
självklart i första hand den besvärliga situationen konstnärligt med utebliven verksamhet kring eländet som pandemin fört med sig. Orkestern
har också tyvärr tvingats till att ﬂytta ut ur det anrika Kronhuset. Dessutom har det ekonomiskt svåra läget gjort att huvudmannaskapet bakom
orkestern strukturerats om.
När det gäller konsertverksamheten så är planen för tillfället att vi hoppas
kunna återuppta en någorlunda normal verksamhet under april månad.
Exakt hur det kommer att se ut är ovisst i skrivandets stund. Mycket beror naturligtvis på hur pandemin utvecklas eller, som vi hoppas, bromsas.
Var och hur konserterna kommer att presenteras vet vi inte idag. Alternativen vi har är streamade eller inspelade över internet eller, det vi alla
hoppas på, i en konsertsal för publik. Kanske blir det en kombination av
de två alternativen.
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Orkestern har nu oﬃciellt ﬂyttat ut ur Kronhuset. Ett tillfällig tak över
huvudet med möjlighet till repetitionsarbete är nu på garnisonen intill
Käringberget. GWO är enormt tacksamma för det stöd och hjälp vi fått
från vännerna i Hemvärnets Musikkår/ Göteborgs Symphonic Band i
samband med ﬂytten. Konkret för kommande konserter kommer GWO
att vara ambulerande i en period medan vi söker ny egen scen.
Det under längre tid besvärliga ekonomiska läget för GWO blev riktigt
illa inför 2020 efter oväntat lågt verksamhetsstöd från Göteborgs Stad.
Situationen kunde tillfälligt lösas genom att avveckla stiftelsen som
varit huvudman för orkestern sedan 1993. Genom att frigöra stiftelsens
egna kapital så kunde verksamheten tryggas under förra året. Ny huvudman för GWO är sedan november Blåsmusik i Väst (BiV), ekonomisk
förening. Trots den turbulenta verkligheten i dagsläget så ser BiV ljust
på framtiden. Stödet från Västra Götalandsregionen är oförändrat och
långsiktigt. Från Göteborgs Stad har man uttalat ett långsiktigt stöd till
orkestern trots att beloppen för 2021 tyvärr är långt ifrån det vi hoppats
på.
Orkestern känner ett enormt stöd från vår vänförening och vår allmänt
svältfödda publik. Vi är beredda att bjuda på konserter så fort vi får
möjlighet. Kontakten med gästande artister hålls varm och mycket av
planerade program ligger färdiga att presenteras så snart det går. Vi hade
i mars månad faktiskt repeterat färdigt en stor produktion med mycket
nyskriven musik av och med Ale Möller och hans grupp när epidemin
satte stopp för de inplanerade konserterna i Göteborg och regionen. Den
och mycket annat har helt enkelt skjutits upp på obestämd framtid. Men
det kommer en tid för oss alla att mötas igen. Tills dess önskar vi er alla
hälsa och tålamod.
Göran Marcusson
Flöjtist i GWO
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2020 års stipendiat

Västsvenska blåsmusikstipendiet tilldelades 2020 den 17-årige trombonisten Markus Paulsons Johansson från Mölndal. Markus studerar
vid Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg och har tidigare varit elev i
Mölndals Musikskola. Juryn var enig i sitt beslut och gav motiveringen:
”Markus visar prov på stor musikalitet och ett trombonspel med vacker
klang, bra intonation och stor dynamik i hela registret”.
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Vänföreningskonserten 2020
Den 3 november hölls den Vänföreningskonsert som föreningens medlemmar årligen bjuds på, men denna gång, pg av smittorisk, inför tomma
läktare. Den kunde dock avnjutas i hemmiljö via länk på datorn. Konserten hade temat ”Lasse Dahlquist” men även annan musik framfördes.
Som alla stora musiktillställningar inleddes också denna med en ouvertyr – i det här fallet ”Gå upp och pröva dina vingar”. Därefter följde
”De` ä` dans på Brännö brygga” med sång av kvällens solister, Pernilla
Warberg och Stefan Ljungqvist. De båda genomförde sedan det späckade programmet genom att växelvis var för sig sjunga.
Orkestern framförde, förutom det inledande stycket, ”Belle of the Ball”
och ”Serenata”, båda av kompositören Leroy Anderson. Också Evert
Taube var representerad genom ”Vals i Furusund”. Som avslutning ﬁck
vi höra Jules Sylvains ”Löjtnantshjärtan” (text Lasse Dahlquist) ur ﬁlmoperetten med samma namn. Förutom imponerande sång skötte de båda
solisterna också mellansnacket på ett mycket tilltalande sätt (informativt
och humoristiskt). Mats Sköldberg var kvällens pianist och på bas hörde
vi Fredrik Bergman. En, i sanning, omväxlande konsert som man önskar
en repris av, men då med stor publik.

Stefan Ljungberg och Pernilla Warberg, kvällens solister - och konferencierer

Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO .......................................................... Nr 1 2021 - sidan 10

Besök på Emigranternas Hus

Roger Bodin ...
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Den 15 september besökte GWO-anställda, på Vänföreningens inbjudan, Emigranternas Hus i Göteborg. Roger Bodin talade fängslade om
den tid då stora delar av svenska folket lämnade landet för att söka lyckan på andra sidan Atlanten. Därefter följde en guidad rundvandring i
detta fantastiska muséum som vi alla hoppas får leva kvar. Besöket var
av alla mycket uppskattat.

... berättade om emigrantöden från den inte så avlägsna tid då stora delar av befolkningen ﬂydde nöden i Sverige och sökte rikedomen i det stora landet på andra sidan
Atlanten.
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Kallelse till årsstämma
Medlemmarna i
vänföreningen GWO
kallas till årsstämma.
Plats:
Kronhushkaféet Göteborg
Dag:
Onsdagen den 14 april 2021
Tid:
Kl. 18.00
Årsstämman skall, enligt stadgarna, hållas före mars månads utgång, men på grund av den rådande pandemin har vi valt
att ﬂytta den till mitten av april då, högst
sannolikt, alla +65:or hunnit få sin andra
vaccinationsspruta. Vi kommer dessutom
att disponera lokalen för oss själva så möjlighet att hålla avstånd till varandra ﬁnns
för de som behöver. Väl mött den 14 april.
Bästa hälsningar
Styrelsen för Vänföreningen GWO

