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"Civila" Regionmusiken har
fdtt manga arbetsuppgifter
Julita-veckan ar Just nu i full

gang, som vara muslkintresserade
lasare sakert kanner till. D.v.s. det
stora musikarrangemanget mm pa-
gar fram till sOndag med konserter
varje dag.

Den musikallska "stommen" i Ju-
lita-veckan utgtfrs av Regionmusi-
ken fran Strangnas och Vasteras.
Med brassensembler, blaskvlntet-
ter och spelmanslag. Men vad ar
egentllgen Regionmusiken? Annu
Idag tycks manga vara ovetande om
att Regionmusiken motsvarar den
tldigare milltarmusiken, som "av-
militariserades" 1971. Darmed upp-
stod en ny och oanad musikalisk re-
surs som praktiskt taget vem som
heist kan anlita.

Regionmusiken har ett nara sam-
arbete med Rikskonserter, framst i
skolsammanhang men aven vid
andra tillfallen. Julita-veckan ar ett
sadant samarbete. KK har talat
med nagra reglonmusiker hur de
ser p& sin egen roll idag, samt med
Rikskonserters producent Tore
Almgren om Regionmusikens bety-

1 delse.
Sedan milltarmusiken forsvunnit

for sex ar sedan finns det tre avdel-
ningar av regionmusik i den ostra
regionen, i Strangnas, Vasteras och
Linkoping. Kapellmastare for hela
regionen ar Ake Dohlin. Musikerna
uppbar statlig Ion och forsvaret ar
idag lika vanliga bestallare som na-
gon annan. Men omstallningen har
ocksd inneburit stora musikaliska
forandringar.

Numera ar det vanligast att re-
glonmusikerna delar upp slg i olika
ensembler, aven om man fortfaran-
de spelar tillsammans 1 kar. Avdel-
nlngarna har stravat efter att profi-
lera sig muslkallskt, t.ex. i Strang-
nas dar man utOkat med spelmans-
lag och strakgrupp. P&. s& satt har
man blivit mer "flexibla".

Arbetsmiljon har differentierats
och staller nu helt andra krav. En
viktig del utgOr skolkonsertverk-
samheten, dar aven sceniska inslag
ingar. Rikskonserter har anordnat
kurser fdr Regionmusiken 1 scenisk
beredskap. Skolkonserterna 1 Riks-
konserters regi sker till ungefar

— Regionmusiken utgor en mycket vardefull musikalisk resurs, sdger Tore Alm-
gren, producent pa Rikskonserter. Den just nu pdgdende Julita-veckan ar exempel
pa hur Regionmusiken och Rikskonserter kan samarbeta. Foto: Erik Wiksholm.

halften med nyttjande av Region-
musikens resurser.

SPELMANSLAGET
KK fick en pratstund med Spel-

manslaget fran Regionmusiken i
Strangnas, i samband med en kon-
sert pi K 77-omrddet. Hur ser dessa
musiker sjalva pd omstallningen i
sitt yrke?

—Visst har det varit en revolu-
tionerande utveckling, fOr det mes-
ta dock i positiv riktning, sager en-
semblens ledare Bertil Eriksson. I
Spelmanslaget trakterar han fiol, i
karen spelar han tuba.

Spelmanslaget fran Regionmusiken i Strangnas, en av
de ensembler som vuxit fram sedan militdrmusiken for-
svann 1971. Ensemblens ledare Bertil Eriksson (tvda
fran hoger i nedre raden) berdttar att man upplever ut-
vecklingen i stort som positiv. Foto: Henry Svensson.

—I hela var avdelnlng har verk-
samheten mognat och idag fungerar
det bra. Vi Onskar faktiskt fler be-
stallningar p& var musik. Gemene
man vet nog inte hur billigt det fun-
gerar, fortsatter han.

Bertil Eriksson berattar att inter-
na konserter, bestallningar fran
sjukhus, foreningar etc. numera ar
vanliga arbetsuppgifter. Samt skol-
konserterna, som oftast ar koncent-
rerade till turneer p& tv& till tre
veckor. Det kan vara i saval lagsta-
diet som i de hdgre klasserna.

STIMULERANDE
—Det ar stimulerande att Jobba i

skolorna, och det galler aven det
sceniska. Barnen p& lagstadlet har
vl lattast att fi kontakt med. Det
galler att aktivera eleverna och ge-
nom att material skickas ut i fOrvag
ar de fOrberedda nar vi kommer.

Spelmanslaget har specialiserat
sig p& folkmusik, aven utlandsk sa-
dan, och musik av det underhallan-
de slaget. Att marscherna till stflrre
delen fOrsvunnit hindrar dock inte
att man fortfarande vill uppratthal-
la blasartraditionen.

—Det ar roligt med variatloner.
Samtidigt kan det vara kneplgt att
halla igang pd olika Instrument
samttdigt, tlllagger ensemblemed-
lemmen Nisse Eriksson.

REPERTOAR
Repetitionerna sker kontinuerllgt,

s&. att man har en staende repertoar
att tillgd. F6r ett arrangemang som
Julita-veckan kravs fOrberedelser i
ungefar en vecka. Hur upplever
man samarbetet med Rikskonser-
ter?

—Ide fiesta fall fungerar det bra.
Betraffande Julita-veckan kan ju
tidpunkten dlskuteras. Publikupp-
slutningen hittills har inte varit den
basta. Men det ar forsta gangen
som evenemanget genomfOrs och
dd blir det alltid fOdslovandor. VI
hoppas i alia fall att Julita-veckan
aterkommer fler ganger.

Fran Rikskonserter ser man Re-
gionmusiken som en mycket varde-
full tillgang. Tore Almgren, produ-
cent fOr Rikskonserter .1 ostra Re-
gionen, har erfarenhet av samarbe-
tet 1 bl.a. skolorna.

—I Regionmusiken har vl fatt en
resurs som ar tamligen unlk, d& den
kan anvandas i nastan alia sam-
manhang. Jag ar personligen myc-
ket glad over samarbetet och vill
som producent ge Regionmusiken
sA meningsfyllda uppglfter som
mOJligt, fOrklarar Tore Almgren.

—I borjan kunde det vara svart att
splittra milltarorkestrarna i mindre
ensembler. Idag tycker Jag att man
kan spara en positiv anda. Manga
uppskattar att komma ut 1 skolorna,
dar huvuddelen av vart samarbete
ligger. Men det kan ocksA galla in-
te rna konserter m.m.

—I skolorna kan Regionmusiken
vare en hjalp och ett komplement
till den ordinarie undervisningen. Vi
f Srsdker dar att f A in en pedagoglsk
linje. En presentation av opera kan
t.ex. vara en inkorsport till musik-
teatervarlden. I vart program
"Fran musikal till opera" som gatt
runt i skolorna vlsar det slg att
manga elever fastnat for Mozarts
musik.

"TOM JONES"
I host skall en blaskvlntett och en

Strakkvlntett fran Regionmusiken i
Strangnas ut i skolorna fftr att ge en
uppsattning av operan "Tom' Jo-
nes". Med slg har man sex sangare
och behflvlig rekvisita. Det ar den
forsta storre satsningen i sitt slag,
och operan kommer aven till Katri-
neholm. Muslken har bearbetats fdr
att passa ensemblernas sattnlng.

For narvarande har man att av-
verka Julita-veckan, ett arrange-
mang som mdtt posltiva reaktioner
fran manga hill.

—Vi hoppas p& en fortsattnlng. I
Jullta finns bra lokaler och flna
akustlska mojllgheter bade inom-
och utomhus. Kanske gar det att har
arrangera en Bellmans-dag 1 det
fria, avslutar Tore Almgren.

En militarorkester i jeans och sk-
jorta skull e val Inte gatt s& bra forr 1
tiden. Men med nya arbetsuppgifter
far regionmusikernas uniform ofta
hanga kvar i garderoben. Det hind-
rar dock inte att den fortfarande
aker fram dA och da, till glfldje fOr
alia vanner av marschmuslk...
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