En ung talang från Lysekil
– på lördag ger han lunchkonsert i kyrkan
En av Lysekils yngre
musikaliska talanger,
valthornisten Mats Johansson, är tillbaka i
stan.
På lördag bjuder han
hemmastaden på en lunchkonsert i kyrkan.
– Det är något jag har
drömt om länge, berättar han.
Att spela klassisk konstmusik på valthorn är inget självklart val om man växer upp i
Lysekil. Men Mats Johansson
har trots det lyckats komma en
god bit på vägen mot att bli professionell musiker. Sedan starten i kommunala musikskolan
för många år sedan, har han via
Lysekils Musikkår och Uddevalla Kammarorkester tagit sig
till en plats i Västra Götalands
Ungdomssymfoniker. Efter ett
par år i "exil" tog han i våras
studenten från Nordiska Musikgymnasiet i Stockholm.
– Att komma till Stockholm
var det bästa som har hänt mig
ur musikalisk synpunkt. Det är
svårt att hitta en så stimulerande och utvecklande miljö någon annanstans, säger Mats.
Träffade mästarna
Nyligen besökte han Nordiska Hornseminariet, en stor
tillställning där ett hundratal
hornister på alla nivåer träffas,
spelar, lyssnar och tränar. Ett
gyllene tillfälle för unika erfarenheter, med andra ord. Mats
fick en master class och flera
privatlektioner av mästerhornisten Markus Maskuniitty, solohornist i Tysklands Symfoniorkester i Berlin och professor vid Högskolan för Musik
och Teater i Hannover.
– Det var ganska nervöst,
men oerhört kul. Att få möta en

Mats bjuder på solokonsert
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• Mats Johansson är glad att
vara tillbaka i hemstaden.
– Det är underbart här. Jag
kan inte tänka mig en sommar
utan att vara i Lysekil, säger
han.

• Hornisten Mats Johansson är tillbaka i hemstaden Lysekil. På lördag ger han en luchkonsert i
Lysekils kyrka.
människa som kan allt man
själv har svårigheter med är väldigt lärorikt. Han har ju en gång
varit där man själv är, och att
bara få höra hur han formulerade saker fick mycket att falla på plats, säger Mats.
Dessutom fick han pröva ett
av världens mest berömda valthorn, som en gång tillhörde den
ryske virtuosen Vitali Bujanovskiy.
– I det hornet sitter hela den
ryska den ryska horntraditionen. Ett helt magiskt instrument. Det var som för en fot-

bollsspelare att få matchbollen
från vm-finalen, säger Mats.
Solokonsert i kyrkan
Det är ett bra tag sedan vi
kunde höra Mats Johansson
spela på hemmaplan. Men på
lördag ger han en lunchkonsert
i kyrkan, tillsammans med
Sven-Åke Svensson på orgel
och piano.
– Det är något jag har drömt
om länge. Vår kyrka är ju väldigt speciell, med helt fantastisk
akustik. Dessutom känns det
kul att visa vad jag lärt mig de

senaste åren, säger Mats.
Programmet blir blandat,
med mycket romantisk musik,
av bland andra Camille SaintSaëns, Bach och Carl Nielsen.
– Det blir lättlyssnad och
vacker musik, som visar hornets stora och vackra klang, berättar Mats.
Avslutar gör sista satsen ur
Mozarts fjärde hornkonsert.
Konserten pågår i ungefär en
halvtimme.
Mikael Johansson

