Gislaveds symfoniorkester

I moll & dur
Tänk dig att få sitta och spela tillsammans
med en världsartist, som dessutom spelar
på en en 15 miljoner kronors Stradivarius.
Sannolikt skulle det vara precis lika häftigt
som att få spela från start i anfallet för
PSG tillsammans med Zlatan.
Text Peter Groning
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Själv tillhör jag definitivt den skara människor som, om man
fick önska sig ytterligare en egenskap, skulle vilja vara riktigt
musikalisk. Drömmen om att både kunna sjunga med en förtrollande röst och hantera en gitarr likt Eric Clapton delar jag
säkert med flera andra. I samband med detta reportage fick
jag ynnesten att sammanstråla med ett antal musikbegåvningar och jag ställde givetvis frågan; Finns det för er som är
så musikaliska någon annan egenskap som ni skulle vilja ha?
I mitt stilla sinne trodde jag att någon av dem kanske skulle
svara ett extremt bollsinne eller varför inte ett makalöst balanssinne. Efter en stunds betänketid kom emellertid svaret
samstämmigt; Nej, ingenting. Ja, världen är liksom aldrig
rättvis enligt min mening.
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Gislaveds symfoniorkester

Ulf Wadenbrandt är dirigent, trummis och slagverkare.
Samlar på virveltrummor. Läs mer på wadenbrandt.com.

Med sin erfarenhet har han breddat vår repertoar,
lockat fram det allra bästa ur varje enskild musiker och
fått oss att låta suveränt bra tillsammans.
På scenen framför oss befann sig sålunda en större grupp
begåvade musiker ur Gislaveds Symfoniorkester, närmare
bestämt sextio personer. En underbar mix av amatörmusiker
i form av ingenjörer, fabrikörer samt säljare. Plus musiklärare, elever ur musikskolan och heltidsmusiker. Alla hitresta
en höstlik tisdagskväll från GGVV-regionens olika hörn med
ambitionen att vässa formen inför november månads stora
musikbegivenhet; Biker Groove & Johan Boding ”The Great
Pop & Rock Classics”. Den magiska dirigentpinnen hanterades av Ulf Wadenbrandt som är något av en demoncoach i
musiksammanhang.
– Ulf har betytt fantastiskt mycket för vår orkester och våra
musikers individuella utveckling, intygar Jan Eurén, ordförande i föreningen.
–Med sin erfarenhet har han breddat vår repertoar, lockat
fram det allra bästa ur varje enskild musiker och fått oss att
låta suveränt bra tillsammans. Tack vare Ulfs nätverk har vi
musikaliskt hamnat inför flera nya publikgrupper på olika
platser i vårt avlånga land.
–För inte så länge sedan hade vi finbesök av världssolisten Andreas Brantelid med sin 15 miljoner kronors Stradivarius, berättar Jan vidare. Och killen lär ha kommit knallande
över parkeringen med cellon på ryggen.

Givetvis hade ett celebert besök av ovan nämnda art varit
en ren utopi om inte medlemmarna i symfoniorkestern hade
innehaft det är lilla extra musikaliskt sett. Och det skulle inte
förvåna mig ett dugg om hela gänget i orkestern i hemlighet
har såväl bollsinne som det där makalösa balanssinnet.
Ulf Wadenbrandt, som periodvis gästar föreningen som dirigent, har en bakgrund som gammal rockmusiker. Om inget
annat så märks detta på det imponerande hårsvallet, vilket
definitivt sätter en personlig prägel på dirigentskapet, särskilt
vid de tillfällen då håret knyts i nacken och ett par svarta
fräcka glasögon sätts på näsroten. Oerhört coolt, helt enkelt.
Gislaveds orkesterförening bildades så tidigt som 1934.
Föreningen firar således 80-års jubileum nästkommande år.
Och åttio år är kanske den tid det tar att bygga upp en riktigt
bra symfoniorkester under de förutsättningar som föreningen
jobbar, dvs med en blandning av musiklärare, amatörmusiker,
proffsmusiker och elever från musikskolan. Den senare är för
övrigt en absolut förutsättning för att ensemblen ska kunna
fortsätta vara så kompetent som den är. Jag gillar sannerligen Ulf Wadenbrandts uttalande om föreningen när han
påstår att ”stämningen är extremt skön” samt att ”återväxten
bland instrumenten är väldigt god”. Smaka på den, ni.
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Återväxten bland
instrumenten är
väldigt god.

Sida vid sida
spelar proffs,
amatörer, lärare
och elever från
musikskolan.

Full fokusering men aldrig långt till skratt,
det är Gislaveds symfoniorkester i ett nötskal.

– Vår målsättning är att med ett varierat utbud stimulera
orkesterns fortsatta utveckling, informerar Jan Eurén, kontrabas och Bertil Brodén, trumpet som båda spelar i orkestern.
Men framför allt hoppas vi kunna göra just Dig nyfiken på vår
orkester och därmed dela musikglädjen med oss. Vi samlas
varje tisdagskväll året runt för att spela tillsammans och vi
gör 5-6 egna produktioner per år. Repertoaren består av allt
från symfoniska verk och solokonserter till populärmusik.

Kopplingen mellan musikskolan och symfoniorkestern
är oerhört viktig för återväxten i orkestern.

Nämnas kan att det är fullt möjligt att köpa abonnemang på
en stol under säsongen. Och det är faktiskt exakt samma stol
man sitter på under samtliga i abonnemanget ingående tillställningar. Vi rekommenderar verkligen ett besök på någon
av konserterna. Eller varför inte kika in på någon av tisdagsrepetitionerna (kl 18.00). För oss som inte på långt när är
lika musikaliska (men skulle vilja vara det) så finns det bara
en sak att göra. Lyssna på musik, besöka evenemang och
börja öva på ett instrument. Det sägs ju att allt går att lära
med lite träning. För min egen del så tror jag dock att ”återväxten bland instrumenten ” är mer eller mindre horisontell.
Mer information www.gislavedssymfoniorkester.se
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