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Peter Melin cir Vokalensemblen U ppslag ets

musikoliska ledare och dirigenL Peter är

utbildad musikpedag og med examen från

Sto ckho lms musikpedag o g iska institul SM I.

Förutom Uppslaget leder han också

Vindhemskören och Enköping s Kammarkör.

Till vardags arbetar Peter som musikpedagog i
Gottsunda kyrka.

Vokalensemblen Uppslaget är en blandad kör

som nosat på det mesta inom körmusik. Kören

har upptriitt med John Rutter och. Ward

Swingle som gristdirigenter, samt med ktinda

jazzmusiker och klassiska orkestrar. De har

samarbetat med musiker som The Real Group,

Steve Dobrogosz, Gunnar ldenstam och Monica

Dominique. Folkmusik och populärmusik

förekommer också på repertoaren. Genom åren

har kören gjort turnåer till bl.a. England, Åland,

Estland, Grekland, och ända till Tanzania.

§ånggruppen Tonfallet har verkat som kör i

Jakobstad sedan medlet av 7o-talet, och är

en blandad kör med en blandad repertoar

av både jazz, pop och folkmusik. De har

under åren letts avettflertaldirigenter. För

närvarande fungerar Nyslon-fodda Minna

Rusanen som körens dirigent. Kören har

under åren deltagit i körfestivaler och giort

resor rill bl.a. Polen, Tlskland, Belgien,

Italien och Irland. I höstas besökte de

Uppsala och Uppslaget, där man höll en

gemensam . konsert. Nu hör vi alltså

uppfoljaren till den konserten i Jakobstad.
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