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Nya Åland

Ålands projektkör bjuder på Elvis
Ålands projektkör fyller tio år
och firar med en uppsättning
av Elvis mest kända hits och
några mindre kända pärlor.
Projektkören har vuxit stadigt
under åren och består i dag av
nästan hundra medlemmar. De
flesta är bosatta på Åland men
det finns även de som pendlar
från Sverige eller fastlandet för
att delta i övningarna, berättar
körens producent och dirigent
Johanna Grüssner.
Vänkören Tonfallet kommer
även att delta i produktionen.
Salen i Margaretagården var
full av körmedlemmar under
övningarna på lördagen. I samband med presskonferensen
framförde kören två låtar från
det kommande programmet.
– Jag har varit väldigt självisk
i låtvalet. Det är sånger som jag
tycker är extrabra, säger Grüssner.
Utöver den stora kören ingår
solister, orkester och dansare
i produktionen. Sammanlagt
blir det nästan 120 personer på
scenen i Alandica den 13 april.
Grüssner säger att det är viktigt att orkestern inte bara hörs
utan även syns.
– Att se orkestern är halva
konsertupplevelsen.

Sofia Enros, Daniel Johansson, Per-Arne Sondell, Petronella Wester, Johanna Grüssner, Tony Wikström, Catrin Karlsson, Dan-Anders Mörn,
Foto: Joakim Holmström
Andrea Mattsson och Jan ”Walle” Wahlsten

Hög nivå
Produktionen är inte en musikal
utan en renodlad konsertföreställning. Genom de sex solisterna – Catrin Karlsson, Andrea
Mattsson, Dan-Anders Mörn,
Per-Arne Sondell, Jan ”Walle” Wahlsten och Tony Wikström – ska man gestalta Elvis
olika personligheter.
Kören har övat sedan januari
och solisterna utsågs efter en
audition den sista augusti. Grüssner säger att nivån i år var
mycket hög och att valen därför
inte var enkla.
– Det var nog den svåraste auditionen som vi varit med om.
– Vi hade helst velat ha flera
kvinnliga solister men Elvislåtarna har ofta sådana tonarter
att de inte passar alla kvinnliga
röster, säger Grüssner.
Under lördagens övning deltog
även dansarna Sofia Enros och
Daniel Johansson. Till april ska
de även utarbeta en koreografi
för kören samt hjälpa till med
tidsenlig rekvisita.
– Vi har lite planer men vi tänker inte avslöja dem ännu.
Biljetterna
till
konserten
släpps den 26 november.

Johanna Grüssner dirigerar och i förgrunden dansar Sofia Enros och
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Delar av kören under lördagens övning.
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Dan-Anders Mörn sjunger Elvis under repetitionen i Margaretagården
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