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Dromresan blev mardrom
• "Lekarna" till Sydkorea - instrumenten till London •Aterforening pa Arlanda!

Sormlandska lekare
och dansgruppen Sinke-
lipass dromresa till den
stora kulturfestivalen i
Kwangju i Sydkorea blev
en mardrom. Den resan
glommer de aldrig. Musi-
ker och dansare kom
fram enligt tidabellen,
men ladan med instru-
ment, som tog en annan
flygvag, nadde aldrig be-
stammelseorten.

Efter en lang rad telefonsam-
tal kunde ladan med fioler,
nyckelharpor, durspel samt
medeltida klader sparas till
London.

Men nar den patraffades var
det redan forsent. Da hade pre-
miarkonserten agt rum, pa la-
nade instrument.

- Redan vid utresan fran Ar-
landa kande vi oro. Omdispo-
nering av flygplan innebar att
ladan med instrument fick ta

omvagen over London. Vi hade
bokat over Bryssel dar vi bytte
plan, sager Par Fura.

- SAS lovade dyrt och heligt
att instrumentladan skulle fin-
nas i Seoul ett par timmar efter
oss. Det loftet var inget vart.

- Vi landade pa sondagen och
det blev en dag nar vi fick ga i
vantans tider. Nagon lada med
instrument kom inte. Arrango-
rerna var lika oroliga som vi.
En man fick i uppdrag att spa-
ra den fbrsvunna ladan. Sjalva
ringde vi for 2.000-3.000 kr. I
borjan var man helt kallsinnig
pa SAS.

Blev vanligare
- Nar vi berattade att Kaarlo

Laasko pa ambassaden var in-
kopplad fbrstod tydligen SAS
talesman att det var allvar. Det
visade sig att ladan stod i Lon-
don. Sedan blev vi bemotta
med den vanlighet som vi tidi-
gare saknat, sager Marianne
Fura.

Handelserik yecka. Bernt Olsson samt Marianne och Par Fura ar lyckligt och val hemma efter
en handelserik vecka i Sydkorea.

Tisdagens entimmeskonsert
nalkades med en stormvinds
hastighet. Att inte ladan med
instrument skulle hinna fram
stod klart for alia.

- Marken borjade gunga un-
der fbtterna, sager Bernt Ols-
son. Vi fick aka runt och lana
instrument.

- Det gallde verkligen att
halla nerverna under kontroll,
inflikade Marianne Fura. Att
spela pa en stor utescen med
nya fioler med senstrangar ar
inte nagon onskedrom. Varje
konsert bestod av 18 program-
punkter. Vi behovde bara stry-
kaen.

Kwangju Biennale 97 holls
pa ett omrade som i storlek
kunde jamforas med Himmel-
sta-lund i utkanten av Norrko-
ping. Bernt Olsson berattar,
att det var en mycket ungdom-

lig publik som uppskattade
vad de fick hora.

De saknade instrumenten
till trots blev det en minnesrik
vecka for musikerna Marian-
ne och Par Fura, Bernt Olsson
och Leif Johansson samt dan-
sarna Andreas och Gunnel
Berchtol samt Anders Nilsson
och Birgitta Moller Nilsson.

Intressant mote
Par Fura, som till vardags ar-

betar med teckensprak, berat-
tar om ett intressant samman-
traffande.

- Vi satt pa en restaurang.
Vid ett bord bredvid satt det en
mindre grupp manniskor, som
anvande teckensprak. Jag gick
fram och halsade och vi fick en
pratstund, som tydligen blev-
mycket uppskattad, berattar
Par.

Teater-

Sydkoreas television agnade
en heldag at svenskarna och
deras strovtag i den stora sta-
den. Ett avsnitt spelades in i en
musikaffar dar intressanta
samtal utspann sig mellan be-
sokare och innehavare.

- Innan vi lamnade Kwangju
blev vi inbjudna till Biennale
99, berattar Marianne Fura. Vi
far val se hur det blir. En san
har tripp maste ju finansieras.
Totalt ror det sig om kostnader
runt 70.000-80.000 kr.

Och sa var det problemet
med den fbrsvunna ladan.

- Nar vi anlande till Arlanda
stod ladan med sitt dyrbara in-
nehall pa en plats som vi via te-
lefon enats om, sager Marian-
ne, som nu skoter skrftvaxling-
en med SAS. Det handlar ju om
en hel del ovantade utgifter.
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