1

Halsbandet har sjungit i 30 år
07-10-16
Söderköping Lillan har blivit stor. 30 år fyller hon i år. Och på lördag är det fest på Brunnssalongen för att fira henne.
Damen ifråga är en kör som egentligen heter Halsbandet. Att hon, i alla fall internt, kallas Lillan beror på att kören var den yngsta medlemmen i
det musikaliska sällskap som bildades 1977 av dåvarande kommunale musikledaren Hans Nordmark.
-Tyvärr blev musikaliska sällskapet inte som det var tänkt, berättar Lars Glimborg som var med när det begav sig. Alla ville musicera, ingen
administrera, och alla är inte samarbetsmänniskor.
Musikaliska sällskapet självdog efter några år men grupperna levde vidare som separata enheter. Alla hade efterledet bandet; Storbandet,
Sambandet etcetera.
-Halsbandet fick sitt namn eftersom vi tyckte att halsen var vårt instrument, berättar Lars Glimborg.
Varit med sedan starten
Kören, som leddes av Hans Nordmark tillsammans med Lilian Liliehöök, bestod till en början mest av personal från stadens skolor. Men även
andra sångintresserade kom snart med.
Kersti Karlsson och Lisbeth Pettersson är två av dem som varit med sedan starten för 30 år sedan.
-Det är roligt att sjunga, förklarar Kersti Karlsson sin långa tid i kören. Hon lockades dit av en kompis, som slutat sedan dess.
Kördans
Lisbeth Pettersson såg en annons i tidningen om att det skulle starta något som kallades kördans.
-Vi dansade och sjöng samtidigt, berättar hon. Första tiden övade vi hemma hos Hans Nordmark, som också bodde i Mogata då.
Under sina 30 år har kören hunnit vara ute på turné flera gånger. Första resan gick tillsammans med musiksällskapet till Kangasniemi i Finland.
Lars Glimborg minns bland annat en brandkårsinvigning med långa och många ta. När det äntligen var dags för de gästande
Söderköpingssångarna fick kaffedoften från ett annat rum publiken att en efter en smyga iväg till kaffebordet.
-När vi slutade var publiken i stort sett obefintlig. Då gick vi ut i köket och sjöng för personalen och det blev väldigt uppskattat, berättar han.
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Flera ledare
Efter Hans Nordmark och Lilian Liliehöök har kören haft flera ledare. Under Gunilla Kindahl Bobergs tid som körledare firade Söderköping 800årsjubileum.
Hela musikaliska sällskapet deltog i firandet med en konsert som skildrade Söderköpings historia.
När kören bildades var det som ett profant komplement till församlingarnas körer. Idag sjunger kören alla sorters musik, bara den är bra. Bland
annat har kören gjort en gränsöverskridande konsert i flera kyrkor tillsammans med Dixie Hot Dogs och Blå Häst.
Och sedan Ann Christin Hallgrens tid är det tradition att sjunga ut julen i S:t
Laurentii kyrka.
När Halsbandet föddes hade kören bara ett par sångare i varje stämma. När nu kören framträder i Brunnssalongen har den vuxit till sig rejält.
Ett 40-tal sångare leds av två dirigenter.
-Idag är det inte svårt att få tag i sångare, säger Lotta Arildsson, en av dagens båda dirigenter.
-Det står folk i kö, men vi skulle behöva fler herrar, säger hennes dirigentkollega Torbjörn Toftgård. Men damer är också välkomna om de har
herrar med sig.
Vid lördagens firande bjuder Halsbandet på musik från film och musikal. En damkvintett, en munspelstrio och I hatten kommer också att
uppträda. Och så blir det tårta.
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