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Dylans "Masters of war" varvas med folklåten "Dansa flickor". Repertoaren sträcker sig klotet runt när Flens Världsorkester drar
igång.

Världsorkestern i Flen firar med gratiskonsert
FLEN

Det suger till i det gamla danspalatset Amazon när Flens Världsorkester drar igång sina

repetitioner.
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Ljudet från en tvättbräda blandas med fiol och synt, durspel och oud.
Tillsammans tvinnar musikanterna samman Dylans "Masters of war" med en
gammal svensk folkmedlodi.
– Om inte det här är världsmusik så vet inte jag, säger ledaren Lutte Berg som
mitt i ringen och med gitarren i högsta hugg ser till att orkestern får till det rätta
gunget.
I morgon, tisdag, firar Flens Världsorkester födelsedag med stor gratiskonsert på
Amazon i Flen efter ett hektiskt första år fyllt med framträdanden runt om i
Sörmland - men även på Stadsteatern i Stockholm. Ett 15-tal konserter har
orkestern hunnit med samtidigt som den stått under ständig tillväxt.
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Fakta
Flens Världsorkester
Fyller ett år och firar med
gratiskonsert på Amazon.
Består av musiker från ett tiotal
olika länder, alla bosatta i
Flen.Grundad av Lutte Berg,
klassiskt skolad gitarrist som
för tre år återvände till Sverige
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– Nu är vi runt 30, säger initiativtagaren Lutte Berg som för ett drygt år sedan
satte sig i sinnet att förverkliga sin idé om en orkester fylld av musikanter från
jordens alla hörn.
Hans utgångspunkt var att Flen, som rymmer flyktingar från hela världen, dolde
en stor reserv av musikaliskt folk. Det gällde bara att hitta dem. Till en början
möttes han av viss skepsis. En del menade att idén aldrig skulle funka i lilla
Flen. Då gav sig Lutte Berg helt sonika ut och knackade dörr och frågade sig
fram. Bor här möjligen någon sångare? Spelas det något instrument?
Det dröjde inte länge förrän han hittat tillräckligt många intresserade för att
kunna dra igång. Med Flens kommun i ryggen har sedan orkestern bara fortsatt
att växa.
Repertoaren inrymmer det mesta. Inget är Världsorkestern främmande. Här
mixas arabiskt, afrikanskt och irländskt med argentinsk tango, hip hop och
tarantella. Lägg till det en smula jojk och lite "Byssan lull" - och ljudbilden börjar
klarna. Arrangemangen skriver Lutte Berg själv.
Sedan en tid tillbaka finns även en juniorvariant av orkestern, Unga
Världsorkestern, i Flens kulturskolas hägn. På sikt vill Lutte Berg förvandla
Amazon till ett riktigt kulturhus, ett mångkulturellt centrum med musik film och
dans i fokus. Under året har en stödförening för ett sådant projekt bildats. Nu
hoppas Lutte Berg på att Flens kommun och/eller Kulturrådet ska nappa på
planerna.
Ett tiotal nationaliteter finns just nu representerade i Världsorkestern. Och minst
lika många olika slags instrument. Förutom key-board, fiol, tvättbräda,
handtrummor, durspel och arabisk oud hanteras även grekisk Bouzouki och ett
antal olika former av "rassel" inom Världsorkesterns ramar.

efter 25 år som proffsmusiker i
Italien.

Instrument
Fiol
Tvärflöjt
Tvättbräda
Maracas
Keyboard
Djembe
Oud
Durspel
Gitarr
Bas
Bouzouki
Darboka
Oud
Rassel (till exempel en tom
kaffeburk fylld med ris)

annons

– De här kvällarna vill jag inte vara utan, de är de bästa på hela veckan, säger
Jasmine som för kvällen greppat en maracas, och bara har beröm att ösa över
sin orkesterledare:
– Vad jag än säger om honom så blir det för lite...
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