
Linnea och Sten-Inge Petersson  
sjunger Sound of Music i Nässjö kyrka

Nu på söndag kommer två gamla bekanta till Nässjö kyrka. Det är Linnea 
och Sten-Inge  Petersson som tillsammans med Johansfors Musikkår och 
barnkör framför en kortversion av musikalen Sound of Music.

Det är i år tio år sedan de båda kyrkomusikerna Linnea och Sten-Inge Petersson 
 flyttade med sin familj från Nässjö till Orrefors. De tjänstgör idag i varsin  församling, 
Algutsboda respektive  Nybro. Sedan flytten har den musikaliska familjen besökt 
 Nässjö flera gånger och sjungit, senast sommaren 2009.

– Självklart känns det roligt att få komma tillbaka till Nässjö och sjunga igen, säger 
Linnea Petersson entusiastiskt. Två av våra döttrar, Elisabet och Julia, är dessutom med 
i barnkören och vår äldste son Christian sköter ljudet. 

Maria von Trapps roman får större plats
Det var förra vintern som paret tillfrågades av Johansfors Musikkår om de ville gestalta 
Maria och Georg von Trapp i en kortversion av musikalen Sound of Music, baserad 
på Richard Rodgers älskade musikalmusik men med en delvis mer autentisk handling. 
I musikkårens bearbetning varvas musiken med citat ur  Maria von Trapps själv-
biografiska roman från 1949, som handlar om klosterlivet, familjens öde och flykten 
undan nazismen. 
 – Den nära kopplingen till Maria von Trapps bok ger historien en extra dimension, 
säger Linnea Petersson. Berättelsen blir både underhållande, gripande och mer levande.

Deras uppsättning av Sound of Music drog fulla hus i ensemblens närområde 
 under förra året, och hittills har närmare 1500 personer sett den. Under årets mini-
turné besöktes Kalmar domkyrka för två veckor sedan, och nu på söndag är det alltså 
dags för Nässjö kyrka.

Sound of Music i Nässjö kyrka | söndagen den 13 februari kl 18:00.

För ytterligare information, kontakta Linnea Petersson på telefon 0730-55 13 60.

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