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3-sits soffa Focus 3-sits soffa i läder Hope Black med metallben, B 215, D 86, H 84 cm. 

NU! 

985€
(1.085€)

NYA
KATALOGEN 
ÄR HÄR!

www.mio.se

100€ RABATT!
Köp en ny soffa eller fåtölj för minst 850€ kr och få 100€ rabatt! 

Mariehamn Lövdalsvägen. 018-317 44.  
Mån-ons 9-17.30. Tor 9-19. Fre 9-17. Lör 10-14. Erbjudandena gäller endast vid nybeställning 23/8 tom 13/9.  Skräddarsy din fi nansiering 
med aktivfi nans! Du kan ansöka i butiken. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Mer info på mio.se.

Visst. Det mesta blir tråkigt 
när upprepning blir en vana, 
blir slentrian. Visst. Musik 
kan också bli bättre när den 
upprepas; de som uppträder 
blir säkrare och kan kasta loss. 
På söndagen bevisades det se-
nare.

Projektkören sjöng frigjort 
och med stor glädje, nyan-
serade effektfullt, simmade 
elegant i de sköna, täta har-
monierna, oberoende om den 
fungerade som kompgrupp, 
som i konsertens första fyra 
nummer, eller stod i fokus i 
en mera solistiskt roll. Första 
delens absoluta höjdpunkt 
var Daydream, med läckert, 
unisont intro på bas och pia-
no, körens likaså läckra ack-
ord och en Johanna Grüss-
ner som både körledare och 
solist.

Den dagdrömmen var en rik-
tig dröm!

Magiskt

Den riktiga magin infann sig 
i alla fall med Ellingtons Sa-
cred concert, som ju var kväl-
lens huvudnummer. Tonfallet 
från Jakobstad anslöt sig till 
Ålands projektkör. Therese 
Karlsson tar ton. In the begin-
ning God. Jag ryser. Och nu 
blir det svårt att plocka fram 
”det bästa”: Är det de tre, till 
sin karaktär så olika, men i 
alla varianter energifyllda 
Freedom satserna (bravo kö-
ren, tack Patrick Wingren 
för ditt pianosolo, hurra Claes 
Brodda, du lever med klari-
netten, finfint kompgruppen). 

Eller är det Is God a three 
letter word for Love, där jag 
njuter fullt ut av Ellingtons 

text och musik, av kören, av 
underbar saxofon och av en 
suverän Therese Karlsson. 
Hisnande sköna höjdtoner. 
Min femåring drar mig i är-
men, drar mig ur min troll-
bundenhet: – Vad betyder det 
hon sjunger, väser hon i mitt 
öra? Och jag viskar att det är 
en lek med ord, att Love be-
tyder kärlek och God betyder 
Gud, och jag förklarar mer för 
dig hemma om bokstäver och 
antal. 

Vi vill ha mer!

Eller är det att dras med i 
Praise God and dance; vil-
ket ös! Vi vill ha mer! Vi får 
ett kort encore, efter att alla 
medverkande tackats av Jo-
hanna Grüssner. Till tonerna 
av Wingrens husband (Pa-
trick blev av Johanna nästan 

omdöpt till Patrick ”Livet” 
Wingren) danssvävar vi ut i 
sommarkvällen.

– Hon i gröna klänningen 
var bäst, säger min 5-åring 
efteråt, bestämt. Och visst var 
det en helt speciell upplevelse 
att uppleva galaklädda There-
se Karlsson sjunga jazz i bästa 
Alice Babs-stil. Mera, mera!

Text och foto:

LENA JOHANNA SVARTSTRÖM

Frigjort och med stor glädje
Musik
”A Tribute to Duke Ellington”

Konsert i Jomala kyrka, 

söndagen den 22 augusti. 

Therese Karlsson, sopran, 

Claes Brodda, saxofoner och 

klarinett, Arne Wilhelms-

son, kontrabas, E-H Lillkung, 

trummor, Patrick Wingren, 

piano samt kapellmästare. 

Ålands projektkör, Tonfallet 

dir Johanna Grüssner.

KÖRLEDARE OCH SOLIST Johanna Grüssner agerade både körledare och solist vid konserten i Jomala kyrka. Foto: PRIVAT

SOLIST Therese Karlsson stod 
bland annat för ”hisnande sköna 
höjdtoner”. Foto: PRIVAT

KLARINETTIST Claes Brodda i 
kompgruppen, här på klarinett.

Foto: PRIVAT


