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Kultur

En sommarkväll i Östra Hoby
En varm sommarkväll i Östra Hoby kommer det främmande. Och det blir en
sagolik upplevelse. När The Great Barrier Orchestra bryter alla barriärer på
Österlen.
KONSERT • Lördag 13:26

”Det kommer främmande” på Folkhemmet i Östra Hoby.
Foto: Malin Palm

Från varsitt öppet fönser på Folkhemmet spelar musikerna rakt ut i trädgården. Och de, med Ann Rosén
och Sten-Olof Hellsröm i förarsätet, vill öppna våra sinnen med sin musik. Normalt har duon sitt
experimentella kompani Schhh, i huset bredvid. På fredagskvällen är det premiär för tolvmannabandet The
Great Barrier Orchesra med sycket ”Det kommer främmande”.
Strax ovanför Folkhemmets tak är solen denna junikväll långsamt på väg ner, men värmer än. Publiken, ett
20-tal, har intagit sina platser ute i gröngräset och maesro Sten-Olof Hellsröm sin plats vid mixerbordet.
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Här öppnar Linn Persson med sin mullrande barytonsax, Anna Lindals violin i fönsret bredvid trippar
ovanpå, Fabian Svenssons melodika puttar in små melodislingor, liksom Jakob Riis trombon, medan
danske gitarrisen Jørgen Teller gärna disar med sin elgitarr. De två fnska musikerna fnns coronasäkert
med på länk från Helsingfors. Mitt i fnns här Lise-Lotte Norelius, som förutom slagverk då och då drar
igång en dammsugare, sicker ut munsycket och suger upp grus.
Det senare känns som en (omedveten?) hommage till konsnären Gittan Jönsson, som också fnns i
publiken. Hon med sina dammsugerskor.

Det kommer främmande. Jakob Riis, trombon
Foto: Malin Palm

Sen bjuder ensemblen på tusen andra ljudbilder, med valfria associationer för oss. Vackert, fult,
sörande, lockande. Ann Rosén jäktar runt med sitt långa partitur faddrande i handen. Konsnären
Gunnel Pettersson gör inpass då och då genom att spika upp skyltar i trädgården: ”främmande”, ”ligge
främmat”, ”frammad”.
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Det kommer främmande. Gunnel Pettersson spikar upp sina skyltar under konserten.
Foto: Malin Palm

Det sexdelade sycket blir extra kongenialt i Ösra Hoby. Att bjuda in främmande här, där det nyligen bodde
nyanlända på gården invid. Då full av liv. I dag är det tys. Nu är det bara musiken som ”sör”, är
annorlunda, kommer med nya infuenser.
Det är vågat, det är experimentellt och det är onekligen vad man kan kalla ”smal” musik. Men öppnar man
spjällen är de också mycket intagande.
Stycket, på sitt coronasäkra avsånd — även mellan musikerna i sina fönser, som om de bjöd in till ”oväntat
besök” — lär ha planerats redan före pandemin. Men ges försås ytterligare en betydelse i dag. Trots alla
separata delar både ljudmässigt och visuellt binds allt ihop, klanger spelar med eller mot varandra. Ibland
konkurrerar musikernas ljud med ljuvt sjungande trasar och ett gäng skånskt kraxande råkor. Att sitta med
och uppleva blir till slut en helhet, som att vara med i ett slags flm.
Ann Rosén och Sten-Olof Hellsröm har med sin oinsällsamma kompromisslöshet onekligen tillfört något
alldeles eget till Öserlen. Och med detta nordiska samarbete blir spännvidden sörre än så.
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Så vem är det som är främmande egentligen? Samhällets nyanlända, de ”udda” musikerna, gäserna som
bara ska komma och fka — eller vi andra? I det här fallet kan tanken om det främmande vara allt annat
än skrämmande, mer av en överraskande befrielse. Så känns detta musikaliska konssycke i alla fall. En
välkomnande upplevelse.

Recension

Det kommer främmande
Var: Folkhemmet, Östra Hoby, fredag kväll.
Med: Stora Barriärorkestern: Petri Kuljuntausta, elgitarr (FI), Mikko
Raasakka, klarinett (FI), Linn Persson, saxofon, Jakob Riis, trombon, liveelektronik (DK/SE), Anna Lindal, violin, Hanan Benammar, violin (FR/NO),
Lise-Lotte Norelius, slagverk, live-elektronik, Jørgen Teller, elgitarr (DK), Ann
Rosén, live-elektronik, Fabian Svensson, melodika, Gunnel Pettersson,
visuella inslag, Sten-Olof Hellström, klang- och bild-regi.
Streamas på schhh.se

"... öppnar man spjällen är den också mycket
intagande ..."
Henric Tiselius
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