Fredagen den 22 december 1995

Jng musik "lyfte" tal
SA: "Musik i julbrådn" kallades den, muikolans avslutningssert för höstterminen,
ss, träbiås och slagk i all ära, för de finrida tonerna svarade
sr och gitarr.
dånade om musikskolans
.utningskonsert i Folkets
på tisdagskvällen. I salen
igdes mammor, pappor
andra stolta släktningar
att avnjuta vad deras favor lärt sig under hösttermi. 20 kronor kostade inträoch biljettintäkterna gick
rapa.

Taket ville lyfta
im-93/94, ungar från Trosa,
mhärad och Västerljung
ler ledning av Mattias
ilström och Ingemar Jensjö, inledde.
far årets nybörjare i Team:ågade in under pompa och
t var det så att taket ville
:a i den anrika lokalen,
jn en del modiga föräldrar
ade vad de kunde. "SwingParents" uppträdde tillnmans med Team -92. På
igrammet stod "Rudolf med
la mulen" och "Nu tändas

tusen juleljus" som sig bör.
I finalen samlade sig samtliga
musikanter, cirka 70 barn och
10-talet föräldrar, för en "Bjällerklang" med allsång. Pampigt var det, trångt på scenen
och ljudligt.
För det stillsamma inslaget
denna afton svarade "Viotarr", en fiol- och gitarrorkester som tränats av "fiol mag"
Leif Johansson. De flesta i
gruppen tillhör årets nybörjare, men Daniel Nilsson från
Trosa har spelat fiol i fyra år.

Liten pärla
- Lyssna på det här, det är en
liten pärla, teaterviskar Ingemar Jennersjö när Daniel gör
ett solo med "Vandraren".
Är det inte ovanligt knepigt
att lära sig spela fiol?
- Nä, men man måste träna
mycket, menar Daniel, och tyvärr är jag lite lat. Jag övar bara en kvart om dagen.

Gillar klassiskt
Att han valde just fiol beror till
en del på att Nordman har instrumentet i sättningen. De är
väl inte idoler direkt, men de
är bra, tycker Daniel.
- Fast jag gillar klassiskt
också.

Melissa Meik och Daniel Nilsson spelade fiol, ett svårt instrument som krä\
Annars är det mest tjejer som
fastnar för fiol. Melissa Meik
är 12 år och kommer från
Vagnhärad. Hon har spelat i
två år. Instrumentet valde hon
för att det låter så snyggt.

Spelat i sju år
Mikael Andersson och Kalle
Tiainen kommer från Västerljung, Anders Görling från
Trosa. Samtliga är gitarrister,

tio år och går i fyran.
- Jag har plingat sen jag var
tre år, säger Micke.
- Farsan är rätt duktig på gitarr och jag spelade lite med
honom innan. Dessutom gick
jag en kvällskurs på ABF innan jag började i musikskolan,
berättar Kalle.
- Jag har inte spelat tidigare. Jag fastnade för gitarren
efter att ha testat en massa an-
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Mefissa Meik och Daniel Nilsson spelade fiol, ett svårt instrument som kräver mycket övning.
Annars är det mest tjejer som
fastnar för fiol. Melissa Meik
är 12 år och kommer från
Vagnhärad. Hon har spelat i
två år. Instrumentet valde hon
för att det låter så snyggt.
Spelat i sju år
Mikael Andersson och Kalle
Tiainen kommer från Västerljung, Anders Görling från
Trosa. Samtliga är gitarrister,

tio år och går i fyran.
- Jag har plingat sen jag var
tre år, säger Micke.
- Farsan är rätt duktig på gitarr och jag spelade lite med
honom innan. Dessutom gick
jag en kvällskurs på ABF innan jag började i musikskolan,
berättar Kalle.
- Jag har inte spelat tidigare. Jag fastnade för gitarren
efter att ha testat en massa an-

dra instrument i "musikverkstan", säger Anders.
Nu står "Tretonslåten",
"Spanien", "Valpen min" och
"Marys lamm" på programmet, men en gång ska Micke,
Kalle och Anders spela lika
bra som Kurt Cobain gjorde i
Nirvana.
- Dock utan jämförelser i
övrigt, försäkrar de.

Jonas Björnstam

