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Körsång är ett riktigt lyckopiller som i Sverige testas på recept för långtidssjuka. Här sjunger Susanne Eriksson, Janina Pitzén, Ann-Louise Lolax, Irene Jansson och Linda Söderström.

Stämningen är familjär, jargongen skämtsam. Det är Guy (i
mitten) som bestämmer, men som ”en snäll diktator” som
Rainer Fagerholm och Linda Söderström säger.

Intermezzokören – 20 år
Helheten är större än
summan av delarna. Den
holistiska tesen kunde inte passa bättre för att beskriva upplevelsen av
körsång, både för lyssnare och utövare. Intermezzokören fyller 20 i år och
firar det i Alandica den 13
november.

Jubileumskonserten blir en essens av vad Intermezzokören
har sjungit under 20 år. Lite gospel, lite a capella, klassiskt
och små roliga visor om vartannat. På bilden Maria Johansson, Irene Jansson, Rainer Fagerholm och Linda Söderström.

Lyckohormonerna flödar i Intermezzokörens replokal. Under den godhjärtade despoten Guy Karlssons ledning repeterar kören här inför

jubileumskonserten den 13 november.

Körsång får vardagen att försvinna
MUSIK Skillnaden mellan att lyssna på
en kör i delar eller en kör i sin helhet
är monumental. Sopranerna repeterar i sitt öronbedövande register, basarna övar slingor som knappt hörs i
sin dovhet och tenorer och altar
vindlar på däremellan. Alla var och
en för sig. Det är obegripligt och man
uppfattar knappt ett ord av texten.
Men när alla kommer samman
uppstår magi. En elastisk fusion av
stämmor som lyfter varandra och
skapar något som är mycket större än
delarna. Som när virrvarret av trådar
i en väggrya får ett tydligt mönster på
några meters avstånd.

Och frågar man 20-årsjubilerande
Intermezzokören är det exakt det
körsång handlar om.
– Man gör något tillsammans. När
det klaffar är det så häftigt. Annars är
det inte så vanligt med saker man gör
i grupp som inte är sport, säger Maria Johansson, erfaren Intermezzomedlem.

Grogrund för stora sångare
Många är de ålänningar som har passerat Intermezzokören genom åren.
Kända sopranen Tessi Karlsson är ett
exempel. Musikproﬁlen Johanna
Grüssner ett annat. Men också hund-

ratals alldeles vanliga direktörer, lärare, egenföretagare, journalister, servitörer, advokater och diversearbetare.
Folk som vill må bra helt enkelt.
– När man repeterar kan man inte
tänka på något annat. Vardagen försvinner, säger nyblivna Intermezzosångerskan Janina Pitzén.
– Folk som sjunger i kör mår helt
enkelt bättre, konstaterar körledaren
Guy Karlsson.
Modern forskning bekräftar teorin – man mår bättre om man
sjunger. Och ännu bättre om man
sjunger tillsammans. Fysiologiskt
handlar det om halterna av hormo-

nerna testosteron och oxytocin och
oxytocin är det klassiska lyckohormonet. Avslappning och djupandning är andra faktorer som påverkar
kroppen. I Sverige prövas på flera
ställen körsång på recept för långtidssjuka med goda resultat.

Guy är diktator
Guy Karlsson har lett Intermezzo från
dag ett med ett par års uppehåll mitt
i. ”En snäll diktator” kallar körgänget
honom skämtsamt.
– Visst är det jag som sätter agendan, erkänner han.
– Ja, vi försöker ibland ge förslag på

sånger eller klaga om det är något vi
inte gillar. Men inte ändrar han för
det, skrattar Maria Johansson.
Ensemblen tillskriver Guy en stor
del av äran för att Intermezzo står sig
efter tjugo år.
Men du Guy, tröttnar du aldrig på
musik?
– Aldrig! Jag kan inte laga mat, inte
byta till vinterdäck, inte byta olja i bilen, inte klippa gräs ... Det här är den
gåva jag fick och jag kommer aldrig
att sluta.
Som den godhjärtade despot Guy
är har han förstått att kören ibland
måste få klaga. Att det behövs unge-

fär tio minuter paus för varje timme
repetition. Och att det måste småsnackas lite i leden emellanåt.
– Men själv är jag så inne i musiken
att jag aldrig fattar hur de ens VILL
prata.

Alla kan
Man måste inte vara någon gudabenådad sångare för att kunna sjunga i
kör. Tvärtom kan det vara svårt för en
skolad röst att underordna sig stämsången.
– Men alla som kan sjunga kan lära
sig sjunga i kör. Och i min värld kan
alla sjunga, säger Guy.

Intermezzokören har en hög ambitionsnivå för att vara en amatörkör.
Uppslutningen är god och gruppen
lär sig svårare och svårare melodier.
Om något år hoppas Guy att kören
kan köra helt a capella.
Varför vill man köra utan komp?
– Det är det som är körsång om du
frågar mig, säger Guy.
– Det är mentalt svårt och utmanande att hålla koncentrationen under en hel konsert a capella, förklarar
Linda Söderström.
Efter några minuters sorl är det så
dags att sjunga upp. Guy beordrar
uppställning och kören börjar med

Mitt i Intermezzokörens tonårstid tog Guy Karlsson ett par
års uppehåll. Under Christian Juslins ledning utvecklades
kören åt mer klassiskt håll, något som gav ny kunskap som
man fortfarande har nytta av. Men efter ett tag kunde Guy
inte hålla sig och tog tillbaka sin kör.

iii–aaa–iiiii för att få svaj i stela stämband. Ryggarna är yngre och äldre.
Blommiga, randiga och rutiga. Händerna hålls i sidan, korsade bakom
ryggen eller svävande invid kroppen.
Men något har de gemensamt – de
lyfter taket med sång om så skulle behövas och de mår bättre än genomsnittlig icke-körsångare.
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Intermezzokörens jubileumskonsert hålls
på Alandica den
13 november,
biljetter platsbokas via Alandicas
hemsida.

