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Det 
är 

jätteroligt 
att få vara 
med...

Camila meDina, 
sångerska i  
showen glitter 
och glamour.

Två män med gemensam vårdnad 
av en tuba bjöd på säregen under-
hållning i Västerås konserthus i går.
För ett par år sedan besökte Christian Lind-
berg Västerås som trombonsolist. I går fram-
trädde han som dirigent och kompositör, lika 
originell i båda rollerna.

Hans dirigentgestik var så yvig att jag var 
rädd att hans slimmade skjortor skulle rämna. 
Och hans odygdiga tonsättarmaner framstod 
i guldglans i uruppförandet av tubaverket 
Panda in Love, en beställning av Västerås sin-
fonietta och två andra orkestrar.

Verket är skrivet för Öystein Baadsvik som 

måste vara Lindbergs tvillingsjäl. Båda  
förenar skicklighet med galenskap.

Av titelsatsen att döma är en pandas för-
älskelse kaotisk. Lindbergs tonala påhittighet 
vet inga gränser och han ställer hela orkestern 
inför stora klangliga och rytmiska prov. 

Tuban har inga större soloinsatser men fick 
ändå huvudrollen genom Baadsviks fenome-
nala hantering. Och hans extranummer, en 
sångduett med instrumentet, var exceptionellt!

Passionerna flödade även i de inramande 
verken, besläktade i tid och tema, Joaquin 
Turinas Danzas Gitanas och Manuel de Fallas 
El Amor Brujo. 

Sinfoniettan tacklade den andalusiska hettan 
med påpasslig skicklighet. Kärlekens troll-
makt hade gigantiska stråkvolymer och där 
fanns rännilar av utsökta solistinsatser från 
blåsarna. Sibelius fick stå för besinningen. 
Hans Impromptu för stråkorkester var som 
balsam, len och sval. BIRGIT AHLBERG-HYSE

Västerås sinfonietta
Dirigent: Christian Lindberg
Solist: Öystein Baadsvik
Konsertmästare: Jonas Lindgård
Var: Västerås konserthus
När: i går kväll

Tuban fick huvudrollen i berättelsen om pandans kärlek

Virtuos. Öystein Baadsvik bjöd på säregen 
underhållning med sin tuba. FoTo: RunE JEnSEn

Disconostalgi. Amanda Serra tar ton i I’m Coming Out. Showen spelas i Växhuset nästa vecka. FoTo: RunE JEnSEn

glitter och glamour är temat när ett 
sextiotal ungdomar framför disco-
låtar från 1970- och 80-talet. 
Det är genom ett samarbete mellan Kultur-
skolan, Växhuset och Rudbeckianska gym-
nasiet som musiker, sångare och dansare 
samlats.

Idén kläcktes av projektledaren och diri-
genten Mikael Nyvelius. Han inspirerades till 
showen när låtarna han hört som ung kom 
tillbaka och började spelas ute igen. De  
sammanlagt fjorton låtarna är allt från tryck-
are till discohits från 1977-1983.

Auditions hölls för att välja ut solosång-
arna. Av de omkring 50 sökande har 11 ung-

domar i åldrarna 11 till 20 fått plats på 
scen. 

– Det är jätteroligt att få vara med, musi-
ken och rytmen gör att man vill dansa och 
sprider glädje, säger Camila Medina, som 
sjunger I’m so excited.

Orkestern består av lärare, elever och  
tidigare elever från Kulturskolan. Kören  
består av ungdomar från Kulturskolans kör 
och Rudbeckianska gymnasiets musikprofil 
och kör.

Koreograferna Maria Hidman och Maija 
Kumlin har valt dansarna, skapat dansen,  
bestämt kläder och fixat hår. 

Kläderna utgår från hotpants med olika 

färgglada plagg till och kommer från Carlfors-
ska och Kulturskolan.

– Discostegen i dansen är tidsenliga men 
lite moderniserade, för vi är unga och nya. På 
samma sätt har vi tänkt nytänk med kläder-
na, säger koreografen Maria Hidman.

Den en timmes långa showen är full av 
glädje, energi och peppade ungdomar.

– Dansen förhöjer musiken och tvärtom. 
Vi släpper loss och har massa energi, det är 
mycket show, säger dansaren Amanda  
Persson och ler.

 AGnES HILLERT

Showen ”Glitter 
och Glamour”
när: 15,17,18 och 
19 mars
Var: Teatersalen, 
Växhuset

Show med disconostalgi

Tillbaka till 80-talet med västeråsungdomar

på gång

musik

kultur&nöje

Den 19 mars gästar ett av Sveriges största  ■

metalband Sigurdsgatan 25. Det blir tredje 
gången Evergrey möter Västeråspubliken. 

– Västerås är en stor hårdrock- och metal-
stad. Det funkar alltid, säger Tomas Bjernedal 
på Sigurdsgatan 25. 

Göteborgsbandet Evergrey höll på att 

splittras för några år sedan, men hämtade  
sig och har släppt nya sitt åttonde album – 
Glorious Collision.

Bandet drar nu ut på Europaturné med tre 
nya medlemmar. 

MAJA TEnGnéR

Evergrey gör återbesök i hårdrocksstaden
Rocklegenden Eric Clapton sålde 70 av sina gitarrer  ■

på en välgörenhetsauktion i New York. Pengarna går 
till ett rehabiliteringscenter för missbrukare på  
Antigua, rapporterar AFP. En Gibsongitarr från 1948 
gick för 83 000 dollar, ett av de högsta priserna.  
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Clapton sålde gitarrer dyrt
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