
Sound of Music i Kalmar domkyrka

Nu på söndag kommer Johansfors Musikkår och Linnea och Sten-Inge 
 Petersson till Kalmar domkyrka med sin kortversion av musikalen  
Sound of Music. Hittills har över 1 000 personer sett den.

I april 2010 sattes musikalen Sound of Music upp av Johansfors Musikkår tillsammans 
med paret Linnea och Sten-Inge Petersson och en barnkör. Två kyrkor besöktes då, 
Algutsboda och Nybro, och publiktillströmningen lät inte vänta på sig.
 – Vi fyllde faktiskt båda kyrkorna till sista plats, påpekar musikkårens  ordförande 
Håkan Karlsson nöjt. Under hösten gjorde vi ytterligare två kyrkokonserter i vårt 
närområde som också blev välbesökta. Hittills har i runda slängar 1 000 personer sett 
vår uppsättning. 
 Att berättelsen om familjen von Trapp har sanningsbakgrund har musikkåren tagit 
fasta på. I musikkårens bearbetning varvas Rodgers & Hammersteins musik med citat 
ur  Maria von Trapps självbiografiska roman från 1949, som handlar om familjens öde, 
musikaliteten och flykten undan nazismen. 
 – Den nära kopplingen till Maria von Trapps bok ger historien en extra dimension, 
säger Håkan Karlsson. Resultatet är både underhållande och gripande.

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 vill vara med, 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.
 Publiksuccén förra året ledde till flera förfrågningar, och nu ger sig hela ensemblen 
ut på en miniturné. På söndag är det alltså dags för Kalmar domkyrka, och två veckor 
senare går färden till Nässjö kyrka.

För ytterligare information, kontakta Håkan Karlsson på telefon 070-836 56 96.

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