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• en tvingar a 
hennessalCJ 

• Värden ville ha lokalerna och tyckte att det var dags att hon förtidspensionera 
• Nu tvingas frisören Mona Nilsson slå igen efter 19 år i samma lokal. KARLsKRONAsn 
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Ungdomar från Sveriges alla hörn har varit på musikläger i Karlskrona i veckan. 
På Sommarmusikskolan har de, dirigerade av specialister, breddat sina musik
kunskaper. Under lördagen väntas det uppspel utanför Sparresalen. 

Torsten Land in och Molly Lind har !rivits på årets läger. De hoppas på att kunna delta även i nästa års läger. 

Dirigenten MatsJanhagen, som här går igenom dagens öv
ning, ären mästare inom försvars- och marschmusik, berät
tar trettonåriga Svante Hedlund som deltar I lägret för första 
gången. 

\r'iii: 
lyra Blomqvist, 17 år, Jenny Olausson, 19 år och Erik Utter, 
18 år, spelar trombon i årets blåsorkester på Sommarmu
sikskolan. 

FOTO.MATTIASMATTISSON 

Hemma i Halmstad brukar Molly Lind spela piano. Men läg
ret har varit ett bra tillfälle att utöka sina kunskaper och I or
kestern på lördag ska hon spela saxofon. 

Unga musikanter på besök i Karlskrona 
KARLSKRONA 

Ljudvolymen är hög 
och stämningen god i 
Sparresalen under 

torsdagseftermlddagen. 
Musiklägret Sommarmu
sikskolan, ett samarbete 
mellan Försvarsmusiken 
och Riksförbundet unga 
musikanter, RUM, kompo
neras för andra året och 
den här gången i Karlskro
na. 

Tillsammans lår de 24 del
tagarna, som är i åldrarna 
13-20 år, lära sig mer om 
marsch- och orl<estermu
sik. Till sin hjälp har de 
den meriterade dirigenten 

Mats Janhagen som anför 
den unga musikerskaran. 

Musikentusiasterna har 
rest till årets musildäger i 
Karlskrona från hela Sve
rige, någon så långt ifrån 
som de nordligaste de
larna avvårt avlånga land. 

Samtliga är musild<un
niga sedan tidigare och 
flera av dem är orkester
medlemmar också i sin 
hemstad. En' av dem är 
Torsten Landin från Göte
borg som är nöjd med 
veckan som gått. 

- Alla männisl,or här är 
så goa så det har varit väl
digt roligt. Sen är det hö
gre nivå på orkestern här 

än vad det är hemma. Fast 
frukosten är inte det roli
gaste, säger Torsten Lan
d.in, som deltog även i för
ra årets läger som då var i 
Enköping. 

Femtonåriga Molly Lind 
håller med. Årets Som
marmusikskola är hennes 
första musildäger som 
gjort ett bra intryck. Läg
ret har varit både skoj och 
lärorikt berättar hon och 
det bästa är att träffa så 
många andra unga mu
sil<intresserade. 

Det enda hon är lite 
missnöjd över är avstån
det mellan replokalen och 

~ 
"Alla rnäuoiskor 
bär är sågoaså 
det bar varit väl
digt roligL Sen är 
det högre nivå på 
orkestembär än 
vad det är hemma." 

Torsten Land in 

boendet på Marinbasen. 
-Närviharrasti en tim

me så måste man gå hit en 
. halvtimme innan uppspe

len börjar igen för att hin-

na packa upp grejerna och 
sen värma upp, säger Mol-
ly Lind. . 

De båda ungdomarna har 
varit här tillsammans med 
de 22 andra deltagarna se
dan i söndags. Förutom 
uppspel har det spelats 
brännboll och vid ett par 
tillfällen har representan
ter från Marinens musik
kår, MMI<, infunnit sig och 
coachat de unga musikan
terna. Men framförallt, av 
na~liga skäl, har det spe
lats musil, i såväl enrum 
som ensemble. 

Vid middagstid på lör
dag spelar gruppen upp 

sin avslutningskonsert ut
anför Sparresalen. Grup
pen utlovar en experimen
tell blandning av blåsmu
sik. 

- Bland annat kommer 
musilcen som skrevs till 
drottning Victorias bröl
lop att spelas. Men det 
kommer också bjudas på 
ett musikstycke skrivet av 
Sven-David Sandström 
som har en lite mer mo
dern klang, förldarar slag
verksintruktören Andreas 
Eklöf. 
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