PROGRAM
Akt 1
Dan Bornemark – Fruktsallad, Jorden Runt, etc.

ÅHAGA

2018
4 februari
kl. 14.00

PAUS
Akt 2
John Williams – Star Wars
BORÅS KULTURSKOLAS KÖRER

JORDEN RUNT

Dan Bornemark med döttrarna Hjördis och Signe

P ROGRA M BL ADET S P ONSRAS AV:

Dagens familjekonsert leds av Dan Bornemark
under akt 1 och dirigeras av Emanuel Kling under
akt 2.
Dan Bornemark har gått i mamma Gullans fotspår och skrivit spännande musik för barn sedan 90-talet, ofta i samarbete med symfoniorkestrar. Dan arrangerar all sin musik
själv, ett arv han förvaltar efter pappa Valter (som växte upp
i Borås). Idag får vi höra Dan med döttrarna Hjördis och
Signe, 13 respektive 11 år, tillsammans med barnkör och
Borås Symfoniorkester.
Det blir ett urval ur hela Dans repertoar från skivorna
Fruktsallad, Jorden Runt, Trams och Typ.
Har vi tur så kan publiken vara med och sjunga på ett hörn.
Och varför inte hoppa lite hopprep jorden runt! :)

Musiken till Star Wars är skriven av amerikanen John
Williams (1932-), som är en gigant när det kommer
till komponerande av filmmusik. Han har fått en enorm
mängd utmärkelser, som ger honom en andraplats efter
Walt Disney när det kommer till lönsamhet av filmer.
Williams har förutom musiken till alla StarWars-filmerna
bl.a. skrivit musiken till Hajen-, Indiana Jones-, Jurassic
Park- och Harry Potter-filmerna, för att inte glömma E.T.
och Schindlers list. Därutöver har han komponerat flertalet klassiska musikverk. I Star Wars-filmerna har han full
kontroll över dess universum och bjuder på minnesvärda
karaktärsmotiv såsom The Imperial March (Darth Vader´s
tema), Prinsessan Leias och Yodas tema m.m.
Enligt en profetia i filmen skall det en gång komma en
Jediriddare med sådana krafter att han en gång för alla skall
utrota Sithordern och bringa balans i kraften och fred i
galaxen.
Williams målar sin musik med breda penslar där rikt orkestrerade passager i andlös spänning skickligt vävs samman.
Han gick från gammalt till nytt då han ägnade särskild
uppmärksamhet åt filmens mörkare sidor. Men det är lätt
att tycka om denna fantasieggande musik som skildrar både
faror och romantik och som nu gjort sig känd över hela
världen.

Emanuel Kling
D IRIG E N T

Efter pausen dirigeras Star
Wars av Emanuel Kling,
altviolinist och dirigent med
utbildning från musikskolor
i Göteborg, London och
Leipzig.
Numera bor han i Mölndal
med flera orkestrar i Göteborg som sitt arbetsfält.
Särskilt den stora amatörorkester Gothia Concentus,
som han själv har startat,
får inspiration genom hans
kunskaper.

Emanuel Kling

Kling har filmmusik som särskild specialitet där Jurassic
Park var ingången, och numera är det bl.a. långköraren Star
Wars som står på programmet.

KOMMANDE KONSERT

Tisdag 6 mars, kl. 19.00
BLÅSDUETT CONCERTINO
SOLISTER
SEBASTIAN WAGNER
STEN WESTERLUND
DIRIGENT
JOACHIM GUSTAFSSON

Helen Flensburg

Dan Bornemarks alla skivor finns till försäljning vid
konserten för 120:-/st.
(Det går bra att betala med Swish: 070 566 544 9)

www.borassymfoniorkester.se

