Historisk återblick av Kati Falk
Malmö Sinfonietta 80 år (Förra året men Pandemin gjorde att vi fick
skjuta på jubileet) -lite historik
Orkestern grundades 1941 under namnet KFUM symfoniorkestern av
Carl Ivan Boström - som en stråkorkester med främst manliga musiker,
vilket gällde även för de professionella orkestrarna på den tiden.

KFUM orkestern stråkorkester

På 1950-talet tog fiolbyggare Bengt Nilsson (1926–2009) över taktpinnen
och orkestern utökades till en hel symfoniorkester.

Bengt Nilsson
Tillsammans med sin bror Bertil och de engagerade musikerna i
orkestern började något av en storhets tid.
Orkestern gav flera konserter per år i och runtom Malmö. Man turnerade
till Danmark och Tyskland och deltog i internationella orkestertävlingar i
Kerkrade, Holland. Omtalad är turnén till Kanada på 70-talet.
Detta möjliggjordes bl. a av Bengt Nilssons goda kontakter via firman N
Nilsson Fiolbyggare, som han övertog efter sin far 1952 där nu tredje och
fjärde generationen arbetar.
1991 byttes namnet till Malmö Orkesterförening och
2003 var det åter dags för namnbyte till Malmö Sinfonietta.

Bild från orkesterns10-årsjubileum

Bild från konsert i Köpenhamn 1955

Så länge orkestern hörde till KFUM var repetitionerna i den stora aulan i
lokalerna vid Betaniaplan. Under en period i fick vi tillgång till
Ribbergsborgsskolans aula. Det inleddes ett samarbete med
Musikhögskolan i Malmö och vi fick då tillgång till repetitionslokal i
källarplanet samt möjlighet till att hålla konserter i Rosenbergssalen.
För närvarande är detta med repetitionslokal ett problem, som delvis
sammanhänger med orkesterns svaga ekonomi som har varierat strakt
under åren.
På 90-talet fick vi ganska generöst bidrag från Malmö stad. Detta drogs
tyvärr in 2017 efter beslut att inte stödja amatörverksamheter inom
kulturen. Vi har fått söka andra mer osäkra vägar att finansiera
verksamheten.
Orkestern har i perioder varit på gränsen till att upplösas men
entusiastiska medlemmar har fått den att leva vidare så att vi nu fyllt 80
år!
Förutom ett flertal konserter i Rosenbergssalen konserterade vi i många
år i såväl S:t Andreas kyrkan som S:t Johanneskyrkan. Många andra
kyrkor i och runtom Malmö har varit vår konsertlokal.
Orkesterns repertoar har främst varit den klassiska symfoniska musiken
och stycken för solo och orkester.
Under ett flertal år, i samarbete med Musikhögskolan i Malmö,
framfördes också nykomponerad musik, skriven direkt för orkestern av
skolans elever. Kyrkomusikaliska verk med kör har ofta framförts och
någon enstaka gång opera.
Många av konserterna finns inspelade på skiva, tack vara maken till av
en av de trogna medlemmarna.
Ett stort antal dirigenter och konsertmästare har passerat revy under
åren, allt från nyutbildade till mer etablerade. Vissa har varit trogna
orkestern i flera år, andra har engagerats för en eller ett par
produktioner. .
De flesta dirigenter kommer till en orkester med professionella musiker –
som alla är på plats. Repetitionstiden är kort och medlemmarna är alla
väl förberedda, välutbildade musiker.
I en orkester som Malmö Sinfonietta ser det helt annorlunda ut.
Långa repetitionstider inför en konsert, vilket oftast verkligen behövs.
Musikerna har olika förutsättningar, somliga är drivna amatörmusiker
andra kämpar med sitt instrument på en mer elementär nivå. Detta
ställer dirigent och konsertmästare inför stora avvägningsproblem både
vad gäller repertoar och hur själva repetitionsarbetet kan/ ska bedrivas.

En annan faktor vi kämpat med är att få alla stämmor till en konsert
besatta. Detta har inneburit ett stort arbete att övertala personer att ställa
upp och behovet att då och då ” hyra in ” yrkesmusiker, mot viss
ekonomisk ersättning. Därtill kommer att musikerna deltar på sin fritid,
vid sida av ordinarie arbetet/familjeansvar, som innebär att alla musiker
inte finns på plats vid repetitionerna. Ibland har det faktiskt varit full
orkester först till generalrepetitionen.
En mängd solister har spelat med orkestern på snarts sagt alla tänkbara
soloinstrument: fiol, altfiol, cello, oboe, flöjt, klarinett, trumpet och givetvis
piano. Ibland har orkesterns egna medlemmar fått chansen att vara
solister.
Orkestern har haft samarbete med andra orkestrar inför lite större projekt
och spelat de större kyrkomusikaliska verken med olika körer i
närområdet.
Ett speciellt tillfälle var ett tänkt orkesterutbyte med Slovenien. Malmö
Sinfonietta åkte dit en minnesvärd vecka i juli 2014. Tyvärr gick
återbesöket i Sverige inte att förverkliga.
Framför allt har orkestern gett ett stort antal amatörmusiker chansen att
fördjupa sig i musikens magiska väsen och utveckla sitt spel. Att få
uppleva musiken inifrån och själv bidra till helheten, som en kugge i
maskineriet, är en fantastisk upplevelse och det har alltid förvånat mig att
det inte finns en lång kö av amatörmusiker som vill delta.
Ja orkestern har en växlande historia och har genom alla år glatt såväl
musiker som publik.
Vi önskar Malmö Sinfonietta och dess publik många härliga
musikupplevelser också i framtiden.
Vid pennan för Malmö Sinfonietta
Kati Falk, Flöjt
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