Succékvartetten är tillbaka
ENKÖPING/BRO (EP)

Förra året gjorde gruppen dundersuccé i
ett arrangemang i Tingshusets Vänners
regi. Fredag den 19 december är Bro
d'Rivers Boys tillbaka igen på Tingshuset i
en julkonsert tillsammans med tre "girls"
och Torparensemblen.
- Det blir en julkonsert med en seriösare
och en mer världslig del, berättar Börje
Sandén, initiativtagare till gruppen, som
sjungit tillsammans i 32 år (med undantag
för basen som "bara" varit med i 23 år).
− Vi är en barbershop-kör, fast vi inte
visste det 1978, när vi uppträdde vid den
första Upplands-Brofestivalen.
− Det var Enköpings-Posten som påpekade det, säger Börje med ett skratt.
Kören hade startat med att sjunga negro
spirituals på ett sätt som liknade barbershop-tekniken.
- Det finns likheter mellan de sångsätten och även med den tidiga musiken.

Julevangeliet på eget vis
I konsertens första del berättas julhistorien i ord och toner. Gudrun Sandén läser
dikter av Hjalmar Gullberg och gruppen
sjunger julens alla sånger från advent till
trettondagen.
Till godbitarna hör Marias lovsång
(Magnificat). Det är nämligen den allra
äldsta versionen från 300-talet man lyfter
fram. Varannan vers sjungs enstämmigt
(gregorianskt) och varannan flerstämmigt.

Kalle Anka
I andra avdelningen bjuds på mer världslig musik med amerikanskt Kalle Ankainspirerade julsånger. Humming Bird till
exempel. Ni vet de där kolibri-fåglarna
som sjunger så harmoniskt. Precis som en
barbershopkör. En Tomtevisa står också
på programmet bland mycket annat.
Bro d'River Boys - Olle Svennberg, tenor. Bo Berglund, lead. Per-Olov Karlsson.
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konsert fredag den 19 december, tillsammans med tre "girls".
bass och Börje Sandén, bariton - får sällskap av tre girls, nämligen Mary, hustru till 0lle, och deras döttrar Stina och Elin
De åtta kommer att bjuda på olika konstellationer. Det blir både solosång, duett, tersett och kvartett. På plats finns också
Torparensemblen med proffsig besättning och Taimi Johansson vid flygeln. Det var vid ett framträdande för några år sedan, där
både Bro d'River Boys och Taimis musiker medverkade, som de upptäckte varandra. Förra året bjöds kvartetten in till
Tingshuset och gjorde stormande succé. Nu är Bro d'River Boys och Girls tillbaka igen
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