
Återförening. Kören Team Gabriel, här under Katrineholmsveckan 2011, återförenas vid Djulö-allsångens avslutning den 18 juli. 
Sean Banan, Roger Pontare och Molly Sandén är andra som uppträder under de tre kvällarna vid herrgården.  Bilder: Urban Århammar

Molly Sandén, Roger Pontare och 
Sean Banan kommer. Men allra 
störst är kanske att Katrineholms 
Körslaget-gäng återförenas med 
Gabriel Forss under årets allsång 
vid Djulö.

– Det blir tre allsånger i sommar.
Det berättar Gabriel Forss och Harriet 

Nilsson vid en informationsträff på Stora 
Djulö herrgård. I år tar KFV Marknadsföring, 
där Harriet är vd, över allsången men Gabriel 
Forss är förstås kvar som allsångsledare.

Det är också veckodagen, onsdag, som 
Gabriel menar är väl inarbetad. 

– Det är Lotta på måndag och Skansen på 
tisdag, så det finns inte så mycket att välja på, 
säger han och syftar på de stora tv-allsånger 
som sänds på de rikstäckande kanalerna.

Datumen är 4, 11 och 18 juli med lite olika 
inriktningar på kvällarna. Premiären är riktad 
mot barn med deras favorit Sean Banan som 
dragplåster. Även det lokala rockabillybandet 
Tupelo Highshots medverkar då.

Den 11 juli ska den mognare publiken få sitt 
via lokalbekantingen Roger Pontare. Det blir 
också klassisk musik med Carl Pontén, Sergey 
Kolesev och Elena Grinevich.

Avslutningskvällen 18 juli kommer Molly 
Sandén och bandet Svart från Kulturskolan, 
men då ska även kören Team Gabriel åter-
förenas och Gabriel Forss hoppas att de ska 
kunna sjunga med Molly Sandén. Allt för att 
kanske toppa den allsångskväll som Gabriel 
Forss tycker har haft bäst stämning hittills. 

Den ifjol då Andreas Johnson och just Team 
Gabriel var med.

– En magisk kväll, uttrycker Gabriel Forss 
det med drömmande blick.

Han säger sig förstås vara nöjd med årets 
program och speciellt bredden på det.

– Det sticker åt alla håll, säger han.
Även om barnen har Sean Banan-kvällen 

som sin egen så menar Harriet Nilsson att 
man månar speciellt om barnfamiljerna. 
Därför används delar av det stöd man får 
från kommunen samt ett antal sponsorer från 
näringslivet till att subventionera biljettpriset, 
så att familjer ska ha möjlighet att kunna gå 
på alla tre allsångskvällarna tillsammans utan 
att ruinera sig.

Man vill samtidigt ha kvar den mer proffsiga 
scen och tekniska utrustning som infördes i fjol 
och som förstås också kostar en del att hyra in.

– Det lyfte nivån ett bra snäpp, tycker 
Gabriel Forss.

Själv fortsätter han annars att jobba med 
olika körprojekt, men i sommar kommer också 
något helt annat. Gabriel Forss ska ge ut en 
bok.

– Det är en självbiografi med en liten twist, 
säger han kryptiskt.

Men årets stora höjdpunkt är förstås ändå 
att komma hem till Katrineholm och leda 
allsången. Det både Gabriel Forss och Harriet 
Nilsson hoppas på är förstås att vädret ska bli 
bra så att den härliga stämningen som miljön 
vid Djulö inbjuder till kan infinna sig.
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