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Ljusnarsberg

’’

Vilken fantastisk föreställning.

Anki Andersson, förskolechef

Laddar för konsert. Tvärflöjtisten Helena Nyström och trumpetaren Darren Wolle brukar
spela med Bergslagens kammarsymfoniker ibland. I mitten ses dirigenten Toomas Kapten.

Börjar det snart? Olivier Grzelak och Zeverina
Andersson kikar in i lekhallen där teater Martin Mutter
förbereder premiärföreställningen.

Musiker med
klass på besök
Konsert i kväll i kyrkan

I kväll, lördag, väntar en
högklassig musikupplevelse i Ljusnarsberg kyrka.
Både orkestermusik och
pianokonsert bjuder kammarmusikföreningen på.
Kopparberg. På fredagskväl-

len samlades musiker från
olika landsändar i kyrkan
för att öva med Bergslagens
kammarsymfoniker. Den
här gången är de cirka 40
stycken.

Denna symfoniorkester
utgörs av en mindre kärna
och inför sina olika projekt

samlar de så många musiker
som behövs.
– Alla är högt utbildade inom musik, så vi är en
orkester med hög nivå,
mittemellan amatör och
proffs kan man säga, förklarar orkesterföreningens nye
ordförande Tomas Ahlberg
som själv spelar fagott.

Såväl dirigenten som pianisten för kvällen är inlånade professorer från Estland
respektive Österrike. Toomas Kapten från Tallinn har
dirigerat denna orkester vid
flera tillfällen tidigare och

går runt och hälsar glatt på
musikerna som ställer i ordning på scenen.
Pianovirtuosen Stefan
Arnold från Wien är också en
känd person i sammanhanget.
Han kommer att bjuda på pianokonsert nr 4 av Beethoven.
Konserten inleds med
lättsam musik i italiensk stil
av Schubert.
– Ett spännande och
publikvänligt stycke av Stravinskij blir det också, lovar
Ahlberg.
Kerstin Schönström
kerstin.schonstrom@na.se
0581-844 03

■■Mer musik i Kopparberg

Teaterpremiär följdes av fruktfest
Premiär. I går hade teater Martin Mutter premiär för föreställningen Världens ensammaste val. Premiären hölls på Gyttorps förskola utanför Nora, där barnen också hjälpt till i idéarbetet inför föreställningen. 

Foto: Malin Flink

Spännande. Föreställningen fångade allas intresse.

Gyttorp. – Hej! Vi väntar på

valteatern, säger Olivier
Grzelak, 3 år.
– Vi har träffat dem förut, då pratade vi om hur den
ensamma valen skulle hitta sin kompis. Sen målade
jag en blå val med vattenfärg, berättar Cornelia Kållberg, 4 år.
Tillsammans med ett

30-tal kompisar på Gyttorps
förskola fick de på fredagen
gå på teaterpremiär. Teater
Martin Mutter har, med hjälp
av förskolebarn i Örebro och
Gyttorp, tagit fram föreställningen Världens ensammaste val.
– Vi har berättat för barnen om valen och pratat om
ensamhet, berättar Åsa Gus-

tafsson som tillsammans
med Helena Hedlund står för
idé, manus och skådespeleri.
Båda tycker det är skönt
att äntligen spela för publik.
– Vi har utmanat oss själva genom att försöka föra in
ett annat tempo i förskolan.
Men hur långsamma kan vi
vara? säger Helena Hedlund.
I Gyttorp var fredagens
publik väldigt nöjd.
– Igen, igen! hördes en
liten röst långt fram ropa när
föreställningen tog slut.
– Det måste vara det bästa betyget. Vilken fantastisk
föreställning, säger förskolechef Anki Andersson.

Vi har berättat om valen
och pratat om
ensamhet.

■■Valen som
inte får svar

Åsa Gustafsson
I vår spelas föreställningen på förskolor i Örebro,
och för allmänheten i samband med Grenadjärstadens
gatufest. I höst hoppas teater
Martin Mutter få komma ut
på fler förskolor i länet.
Malin flink
malin.flink@na.se
019-15 54 52

hej Hej Valen! Efter föreställningen var det många barn som
ville gå fram och hälsa på pärlvalen där den simmade runt i sin
balja.

Premiärfest. Efter teaterpremiären fick skådespelarna blommor och sedan bjöds det till fest med vackert skuren frukt på
små spett.

27 juni: Medeltida toner med
John Björklund och Thomas
Lundkvist i samband med
Kulturglimtar.
13 juli: Folkmusik med Treskillingbandet i samband
med Treskillingdagen.

Politiker vill
svara på remisser

Barnen på Gyttorps förskola har varit med under idéarbetet med Världens ensammaste val
Världens ensammaste val
simmade i går förbi i Gyttorp,
när Martin Mutter bjöd på
teaterpremiär på förskolan.

Det är Ljusnarsbergs församling och Ljusnarsbergs
kammarmusikförening som
arrangerar lördagskvällens
konsert.
Föreningen har fler evenemang på gång:

Sedan kalla kriget har
forskare följt 52 Hz, världens ensammaste val.
52 Hz använder en mycket
ljusare ljudfrekvens än
andra valar och hur mycket
den än ropar så är det
ingen som förstår den.
Kanske är valen den sista
av en uråldrig art eller en
korsning mellan två arter.
Ingen har sett den, så det
enda man vet är att den har
simmat runt ensam djupt
nere i havet väldigt länge.

HÄLLEFORS. Busslinjen 342

som i dag trafikerar Hällefors-Loka-Karlskoga och går
vidare mot Laxå ska enligt
ett förslag från Länstrafiken utökas från tre till åtta
turer per dag. Den döps om
till 505.
Ärendet har varit ute på
remiss och Hällefors kommun getts möjlighet att lämna synpunkter. En positiv
utveckling konstateras i ett
svar till Länstrafiken.
Lars-Göran Zetterlund
(C) håller med, men är inte
nöjd med hur detta och
andra remissärenden hante-

ras. Han ifrågasätter varför
en remiss som denna inte
behandlats politiskt. Frågan
har varit uppe i kommunstyrelse och fullmäktige, men
som informationsärenden.
– Det ska vara beslutsärenden. Viktigt är att vi signalerar politiska ställningstaganden. Detta ska inte
behandlas av tjänstemän.
Min kritik riktar sig mot
politiken. Vi måste ta remisser på allvar och bli mer noggranna. Ytterst har vi ansvaret, säger Zetterlund.
Birgitta Skoglund

12 september: Blåsarkvintetten Sonus spelar i församlingshemmet.
5 oktober: Roger Broberg
och Åke Lundeberg sjunger,
spelar och berättar om Nils
Parling på biblioteket.

Det gör ont
att ta ett bad
i Grythyttan
Hällefors. Badplatsen
i Grythyttan borde få en
upprustning. Det framförs
i ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige.
Förslagsställaren
anser att badplatsen är
åsidosatt på många sätt,
bland annat är sjöbottnen så full av stenar att
det är svårt och rent av
smärtsamt att ens ta sig
ut i vattnet. Badplatsen
borde få bryggor. Vidare
föreslås att det ordnas
simskola för barn här
under badsäsongen.

