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Julkonsert i storformat
Hundratals besökare väntas när 250 elever sjunger in julen.
Sångglädjen både hörs
och syns när 2–3:ans
ﬂickkör övar i sin lilla
repetitionslokal i Iljansbodaskolan.
På fredag nästa vecka
sjunger de in julstämningen i Jakobsbergs
stora sporthall.
Flera hundra åhörare väntas till
den traditionella julkonserten då
Iljansbodaskolans lilla ﬂickkör
uppträder tillsammans med övriga elever från kulturskolan.
Vid vårt besök får vi höra de två
av sångerna som ska framföras –
”Mössens julafton” och ”Tomten,
jag vill ha en riktig jul.” Av bara
farten klämmer kören i med en extra sång, för att få lite omväxling.
Musikläraren Lars Liendeborg
verkar nöjd. Några tecken till oro
inför den stora konserten går inte
att märka.
Inför konserten väntar först en
repetition dagen innan. På fredagen görs ett genrep på eftermiddagen och därefter väntar föreställningar klockan 18 och 19.30.
Hur förbereder man sig för en
sådan tuff dag?
– Jag äter så jag inte är hung- Elsa Svensson, Felicia Sandén, Emelie Björling, Elinor Cederberg, Ellinor Algra, Isabelle Stiernstedt, Joseﬁn Fitinghoff Nordin och Alva Järneström repeterar på
rig när jag ska sjunga, säger en Iljansbodaskolan i Stäketinför årets julkonsert.
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av ﬂickorna. Jag sjunger upp mig
i bilen på väg till
sporthallen, tyckadventskonseren del, men det brukar gå jämt
te en annan. Jag
ter sedan bör- ◗ Andra julevenemang i Järfälla
upp med biljettintäkterna.
springer av mig,
jan av 90-talet.
Vid årets konsert får publiken
◗ Julmarknad 2 dec. Stäkets byg◗ Adventscafé 8 december. Sandsäger en tredje.
– Det är rätt
se
musikalgruppen göra två numdegård, Luciatåg klockan 13–15.
viks gård, hantverk och musik
Flickkören kommycket
jobb
mer.
klockan 11–15.
◗ Adventskonsert 2 december.
mer att kompas av
med att plocka
En låt ur ﬁlmen ”Aristocats”
Järfälla musikkår, kammarkör
◗ Juleton 8 december. Jakobsberg
en trio med trumfram
stolar,
och ett nummer ur Fame. Fyra
och vokalensemble, Jakobsbergs- centrum, Järfälla Godspel Brass
mor, bas och ginotställ
och
stora elevorkestrar ﬁnns på plats
skolans aula, klockan 16.
och Christmas Singers klockan
tarr.
annat, berättar
i sporthallen, samt två blås-, en
Först
dagen
han. Tack och
stråk- och en gitarrorkester. Plus
innan konserten
lov har vi proffs
en elevgrupp kommer att dansa
HÅKAN LUNDBERG
kommer de att
som sköter ljud
– Det här är vår största satsning
Hur stor publik brukar julkon- disko och hiphop.
kunna
repetera
och ljus.
under läsåret, konstaterar han. serten dra?
tillsammans.
Håkan Lund- Det blir en maffig föreställning
– Ungefär 250 personer på var● John Jenkins
Vad publiken inte ser är allt ar- berg är kulturskolans verksam- med ungefär 250 elever som spe- dera föreställningen. Då är det
john.jenkins@mitti.se
bete med att göra i ordning loka- hetsledare. Han har varit med om lar, sjunger och dansar. Ett minne rätt välfyllt på läktaren. Det blir
tel 550 552 08
len inför konserten. Lars Liende- alla julkonserter sedan starten för livet, särskilt för de elever som ett härligt tryck. Ett arrangemang
borg har deltagit i kulturskolans 1986.
deltar för första gången.
av den här storleken kostar förstås

” Det här är vår
största satsning under läsåret. Det blir
en maffig föreställning med ungefär
250 elever.”
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Elever ställer ut självbilder
VERNISSAGE På fredag öppnar utställningen
”Självbilder”. Det är elever som valt bild och formgivning på samgymnasiet i Järfälla som ställer ut i
Konsthallen, Jakobsbergs bibliotek. Publiken får se
ett antal självporträtt i olika tekniker: foto, skulptur, akvarell, olja och graﬁk. Flera av eleverna har
valt att uttrycka självbilden på olika sätt genom
känslor kring jaget och identiteten. Verken fyller
hela konsthallen.
Allt som allt deltar närmare 40 elever från de
tre årskurserna. Vernissagen hålls klockan 11–13.
Utställningen pågår till och med 27 januari.

Auktion för hivdrabbade barn
KONSTUTSTÄLLNING Konst till förmån för hivdrabbade barn.
Det är vad utställningen på hotell Anglais på Humlegårdsgatan 23 i Stockholm handlar om. Regina Lund, Stina Wollter
och Jacob Felländer är några av alla dem som skänker målningar och fotograﬁer till förmån för barnen. Konsten säljs
via budgivning som pågår under två veckor. Intäkterna går
oavkortat till Clowner utan gränser.
Vernissage blir det på världsaidsdagen, lördag den 1 decem- Självporträtt av Niclas
ber, mellan 17.30 och 19.30. Utställningen pågår till den 17
Brunzell som deltar i
december.
utställningen.

tipset!
Fokus på Lars Norén blir det på Kulturhuset vid Segels torg på onsdag klockan
18.30. Då visas Per Zetterfalks dokumentär ”Kall” som går nära inpå Lars

Noréns förhållande till skapande, liv och
mening. Efteråt blir det diskussion med
Per Zetterfalk, Stig Larsson och Suzanne
Osten.

Manskör sjunger
i Jakobsbergskyrkan
ADVENTSKONSERT Järfälla manskör
sjunger traditionella advents- och
julsånger i Jakobsbergskyrkan vid
Kvarnplan på lördag. Dagen till ära har
man hjälp av operasångerskan Linda
Tuvås. Hon har, förutom i Göteborg och
Stockholm, uppträtt på Covent Garden i
London, Kören backas dessutom upp av
en brasskvintett och en organist.
Manskören har medlemmar i åldern
26 till 80 år, de ﬂesta är Järfällabor. Kören
leds av Natalia Edvall. Hon är lärare på
Adolf Fredriks musikklasser och frilansande musiker. Konserten börjar klockan
15, entré.

