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Peter Melin cir Vokalensemblen U ppslag ets
musikoliska ledare och dirigenL Peter

CarlDuAa[Wtrut\

är

WaWonarflhlen

utbildad musikpedag og med examen från
Sto ckho lms musikpedag

og

'lhf

iska institul SM I.

Förutom Uppslaget leder han också

aår

tuqo

1/ahrwfrir rt i

dorunutid,

tlfuaher'tlernwdwn

lLWlM.Oortniqw

Vindhemskören och Enköping s Kammarkör.

Till vardags arbetar Peter som musikpedagog

Salutlu+tfltfipn

Trad.

i

Gottsunda kyrka.

Vokalensemblen Uppslaget är en blandad kör
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hlongodllilhellW

at
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som nosat på det mesta inom körmusik. Kören

tftidthPrtoiin

har upptriitt med John Rutter

flptlCone ElwWiA

PuilEtmon

fieWLoIgoW

Etillry

och. Ward

Swingle som gristdirigenter, samt med ktinda
jazzmusiker och klassiska orkestrar. De har
samarbetat med musiker som The Real Group,

9au

Steve Dobrogosz, Gunnar ldenstam och Monica

Dominique. Folkmusik och populärmusik
förekommer också på repertoaren. Genom åren

frlelbattshtzr.

litlott, t.Ilendrlda
arr.Walfu'l{itr4.
Melho

har kören gjort turnåer till bl.a. England, Åland,
Estland, Grekland, och ända

EentfunonU tutntug,

till Tanzania.

Conu 1n ond. Etay o

§ånggruppen Tonfallet har verkat som kör

Wile

en blandad kör med en blandad repertoar

nhonde

?oktl

lfutaeruannA

Tmd^0. wnDaltn
arr.Ilålun Storbads

lntlwMeeEmalllloura
otrufrhrnhry

frlarufilli0iard.
an.'llåkstt Storbarha,
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Jakobstad sedan medlet av 7o-talet, och är

$reeqtsrrun&'llorntr

arr.tl.ddtt

-

aolt*frttodnduun

av både jazz, pop och folkmusik. De har
under åren letts avettflertaldirigenter. För
närvarande fungerar Nyslon-fodda Minna

It D on' t

fitean a'Ihitrg.

'Duke

tllhqnn

lou'retlwnUoice

freid,'lhontpun &fleidpr,
arr.'l{.$haut

fradb$aAo

n.Taglor, tsemb. frl Oaauotu

MwtunnnapQ,

freddie

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
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uppfoljaren till den konserten i Jakobstad.

l.*r pwarct xu atiwrzu rtLL* Dttr

ltontgntpt

0addlldhnan-ptano

tutdwnffiduftu-tut

'ip/f,fil

ilrtlrJStutddl-frlttnwur

