
Johansfors Musikkår spelar musikal med kantorspar

I helgen är det premiär för Johansfors Musikkårs kortversion av den  
 kända  musikalen Sound of Music. Sångsolister är kantorsparet Linnea  
och Sten-Inge  Petersson, som flankeras av en barnkör.

Johansfors Musikkår är inte nya i musikalbranschen. Den förra satsningen, Kristina 
från Duvemåla, är musikkårens största publika succé någonsin och spelades för utsålda 
kyrkor och hagar åren 2006–2007.

– Vi har varit sugna på en ny musikal att sätta tänderna i sedan dess, säger Håkan 
Karlsson som är musikkårens ordförande. Att göra större konserter med sångsolister är 
mycket utvecklande och roligt, och det verkar även vår publik tycka. Sound of Music 
har varit ett av våra drömprojekt, som nu blir verklighet.

Likheter med Kristina
Musikkåren hittade arrangemang som passade, och har övat på Richard Rodgers 
 berömda musik till och från sedan i höstas.

– Faktum är att Sound of Music har en del likheter med Kristinamusikalen,  säger 
Håkan Karlsson. Båda berättelserna är kärlekshistorier om kvinnor som av olika 
 anledningar tvingas lämna sin hembygd och starta om i Amerika. Både Kristina och 
Maria har dessutom en stark gudstro. Den stora skillnaden är att Sound of Music 
 baseras på en verklig händelse.

Att berättelsen har sanningsbakgrund har musikkåren tagit fasta på, och varvar 
under konserten musikalens fiktion med faktiska citat ur Maria von Trapps bok om 
familjens öde, deras musikalitet och flykten undan nazismen.

Kantorspar spelar von Trapp
Som Maria och Georg von Trapp har musikkåren engagerat det omtyckta kantors paret 
Linnea och Sten-Inge Petersson, som bland annat är kända för sina egna konserter i 
juletid.

– Vi är mycket glada över att de ville ställa upp, säger Håkan Karlsson.  Linnea och 
Sten-Inge lever för musiken och är ju därigenom perfekta som paret von Trapp. Två av 
deras barn är dessutom med i barnkören.

Premiär till helgen
Premiären sker alltså nu på lördag i Algutsboda kyrka, där Linnea arbetar som kantor. 
Repris blir det redan dagen efter, då i Nybro kyrka där Sten-Inge är organist.

För ytterligare information, kontakta Håkan Karlsson på telefon 070-575 40 90.

För allmän information om Johansfors Musikkår, besök www.johansforsmusikkar.com.
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