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Konsert i Malmköping
Mats Rodius gjorde ett säkert framträdande vid "Liten kvällsmusik
i Jordbro".

Ung Haninge-solist
musikalisk upplevelse
MALMKÖPING: En trevlig
konsert kommer Malmköpingsborna att få uppleva i skolans
matsal pä. onsdag kväll. Villåttinge kulturkommitté l samarbete med skolstyrelsen har nämligen lyckats engagera syskonen Pär och Örjan Näsbom, vilka bl a har gjort sig kända för
svenska folket genom TV och
radio. De ingår som solister 1
Bildningsförbundets kammarorkester med Ingemar Berg som
dirigent och programvärd.
Örjan är 16 år och studerar
i solistklassen vid Musikhögskolan. I sommar har han framträtt tillsammans med Sonny
Stahlhammer i Lysekil och Varberg. Brodern Pär, 14 år, har i
fyra år deltagit i Lundgrenska
stiftelsens violinkurs i Lysekil
och studerar för professor Sven
Karpe. Han spelar gärna folkmusik och erövrade i somras

Zornmärket i brons. Som elvaåring medverkade han i TV i
samband med 100-årsminnet av
Frans Berwalds död. Båda pojkarna framträdde tillsammans
med åttaårige brodern Torbjörn
i vintras i Hylands hörna.
Bilden: Bröderna Pär och Örjan Näsbom spelar upp för
Malmköpingsborna på onsdag
kväll.

"Liten kvällsmusik i Jordbro"
var rubriken på en lättsmält musikafton som arrangerades i Lundaskolans matsal, Jordbro. Programmet, som ingick i kulturnämndens vårdrive, blev till en

musikalisk upplevelse med
unge flöjtsolisten Mats Ro<
tillsammans med Österhani
muäiksällskaps orkester.
14-årige Mats Rodius har i
masit genaförklarats och 1
framträdande i Jordbro gav
lägg för att han är en stor i
sikalisk begåvning. Maits Ro
har studerat sex år vid mu
högskolan i Märsta trots sina \
år och har där haft Jan H
marström som lärare ochc på
vare.
Musikdirektör Åke Engst
programdirektör vid Sveriges
dios musikavdelndng, funge
som programvärd vid musik;
nen i Jordbro.
Dessutom medverkade nu
sällskapets egen orkester
Inge Ingemarson som dirij
Orkestern lyckades fint d
kväll och samstämmigheten t
där. Musikkvällen bjöd på a
av skilda mästare från 1700fram till våra dagar.
Det kan i sammanhanget i
nas att programvärden Åke !
ström och Inge Ingemarson,
för Österhaninge kommunala
sikskola, har samarbetat på
musikpedagogiska planet secfc
år tillbaka.
"Liten kvällsmusik i Jorc
lockade endast 40-talet åhi
d. v. s. drygt dubbelt så m
som de medverkande. Men de
var närvarande ångrade säkei
te att de vikt kvällen åt
evenemang.

