
Röda Kapellet 30 år:
inte bara Venceremos
o I Janne Josefssons uppmärksam-
made teveprogram om vänsterpartiet
fungerade den chilenska kamplåten
Venceremos – Vi ska segra – som ett
slags musikaliskt tema. Den fram-
fördes av Röda Kapellet och hade
spelats in i samband med att Lars
Ohly uppträdde på ett appellmöte på
Stortorget i Lund våren 2004.
Lund har sex blåsorkestrar och det har
sagts att fem av dem spelar bättre än
Röda Kapellet. Det kan så vara, men
ingen av dem spelar Venceremos.
Olika grupper och rörelser kan behöva
hålla hoppet om seger uppe, antingen
det gäller sandinistledaren Daniel
Ortega när han besökte Lund eller
Kommunals Lundaavdelning när den
demonstrerade i avtalsrörelsen senast.

De andra fem blåsorkestrarna brukar heller inte spela Schönberg-eleven Hanns Eislers Linker Marsch, den
medeltida balladen om de upproriska danska bönderna som dräpte herr Tidmand, Sida vid sida/Staten och
kapitalet, avantgardetonsättaren Mauricio Kagels pacifistiska marscher ”som man inte kan vinna till”, Nino Rotas
filmmusik ur 8 1/2 eller Hilding Rosenbergs antifascistiska Järnålderssvit. Att Röda Kapellet har breddat sin
repertoarlista (som nu omfattar dygt 420 nummer) utöver de raka kamplåtarna förklaras inte minst av att orkestern
har haft förmånen av kontakt med kvalificerade konstmusiker. Här ska bara nämnas två som just nu är
engagerade av Musikteatern i Malmö: dirigenten Maria Sundqvist och arrangören/gästdirigenten Jonas
Forssell.

Det som nu heter Röda Kapellet hette en gång Lunds kommunistiska blåsorkester, men kallades ibland av
politiska motståndare  ”Lunds studenters arbetarorkester” – spefullt men inte utan täckning. Nå, studenter växer
upp och många lämnar Lund och/eller politiken (cirka två hundra personer har passerat genom Röda Kapellet).
Andra stannar kvar även om de gör karriär: när Röda Kapellet spelade på Kulturnatten i år var det sex professorer
i orkestern, och genom en av dem finns Röda Kapellet omnämnt i ”International Who’s Who”.

Det började alltså på första maj 1974 och det fortsätter. Varje söndagskväll samlas i genomsnitt drygt tjugo
musikanter för repetition under nuvarande dirigenten Joakim Casagrande, annars hornlärare på Kulturskolan i
Lund. Till våren väntar ett Vysotskij-program förutom en rad appellmöten, med vänsterpartiet eller någon annan
progressiv organisation som huvudman.

Men just nu repeteras det inför Röda Kapellets jubileumskonsert lördag 4 december, med ett program som
speglar orkesterns historiska bredd. Riksdagsman Tasso Stafilides blir konferencier, men eftersom han i det
civila är skådespelare och sångare kommer han att visa även andra dimensioner än den politiska.
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RÖDA KAPELLET framför en kavalkad av 30 års bästa låtar
Jubileumskonsert lördag 4 december klockan 18.00

Lokal: Månteatern, Bredgatan 3, Lund
För ytterligare information kontakta Lars Eklund (046-222 7340) eller Ulf Teleman (046-12 23 90)


