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PÅ HELGERNA  står hon på scen som sopransolist. Till vardags är Helen Jansson lärare på gymnasieskolan Kunskapscentrum Markaryd, KCM, i ämnena matte, naturkunskap och miljöteknik, och 
programansvarig för vvs och fastighet. Hon tycker själv att hon får det bästa av två världar. 17 oktober gör hon ett musikprogram i Traryd om Jenny Lind och Christina Nilsson.  FOTO: ÅSA BORGLIN 

Många lärare nära till pension
SIDAN 2

Frimärksklubben fi rar 40 år
SIDAN 10

Markaryd bäst i Sverige
SIDAN 8

 SIDAN 4

”Ickesångaren”
som sjunger mest

Älmhult Norra Esplanaden 16
Tel 0476-144 44

Alvesta Järnvägsparken 3A
Tel 0472-131 11

Ljungby Kungsgatan 4D
Tel 0372-622 22

Katarina               Ann-Sofie            Anna-LenaCamilla           Annelie          Susanna       Ann-Sofie 

Hos oss väljer du högsta kvalitet
till lägsta pris!

Ljungby
Kungsgatan 4D

0372-622 22

Alvesta
Järnvägsparken 3A

0472-131 11

 Just nu gratis:
Synundersökning och 

ögontrycksmätning
Värde 400 kr
Ta med annonsen!

Helt utan köpkrav. Gäller för glasögon
(ej recept och linser).

Passa på!

Shopping Ullared

3/11
pris 160:-

Hämting 09.15 kulturhuset 
Markaryd, Hishult, 
Knäred och Laholm 

För bokning och mer info 
vänligen ring 0433-12300

Inger och Kenth Berg  
Väkommen

Nu kör vi igång igen!

Taxi-KenthTel: 0372-276610 
Öppettider:  Mån-Fre 11-18, Lör 10-14 

Lilla Torget 1A i LjungbyDam & Herr •
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Se alla våra bostäder till salu inne i tidningen! 
Älmhult | Tel: 0476-565 70, lansfast.se/almhult
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Motionsdans
AKTIVITET.  Torsdag 8 
oktober är det motionsdans 
i Eneborg i Eneryda klockan 
17 till musik av Hasse Peters. 
Virestads SPF arrangerar 
och välkomnar dansare att 
ta med kaffekorg.  

Kvinnofrukost
FÖREDRAG.  Lördag 10 
oktober håller sjuksköter-
skan och moderaten  Wil-
lemo Carlsson, Växjö, före-
läsning i Hagakyrkan i 
Markaryd när församling-
en anordnar kvinnofrukost 
klockan 9. Temat är ”Att 
hålla huvudet kallt, bevara 
hjärtat varmt och stå sta-
digt i vardagen”.

Författarkväll
LITTERATUR.  Författar-
afton blir det på Älmhults 
bibliotek måndag 12 okto-
ber klockan 18.30. Deck-
arförfattaren Håkan Öst-
lundh håller spänningen 
vid liv med sina böcker om 
gotlandspolisen Fredrik 
Broman. I den sjunde och 
sista delen ”Män ur mörk-
ret”, tar Finkalks informa-
tionschef årets premiär-
dopp i poolen. Hans fru 
hittar honom död i en av 
däckstolarna – bunden och 
torterad. En politiker, som 
uttalat sitt stöd för Finkalks 
omstridda kalkbrott, hit-
tas mördad i sin lägenhet 
i Visby.

Barnteater
FÖRESTÄLLNING.  Lör-
dag 17 oktober visas  en 
dramatisering av Anni-
ka Thors hyllade bilder-
boksdebut ”Flickan från 
långt borta” på Ikea  akti-
vitetshus klockan 11 och 
13. Uppsättningen är pro-
ducerad av Regionteatern 
Blekinge Kronoberg och 
rekommenderas för barn 
mellan 3 och 5 år. Med 
mycket musik och rörelse 
iscensätts en stor historia i 
det lilla formatet.

Höra Händel
KONSERT.  Medlemmar-
na i gruppen Scania Con-
sort beskrivs som fem 
av Nordens främsta utö-
vare av tidig musik med 
sopranen Maria Keohane 
i spetsen.

Tisdag 20 oktober klock-
an 19 kommer de till Älm-
hults folkets hus och fram-
för Händels hjältinnor på 
sina barockinstrument - 
Armida & Agrippina: två 
kantater.

MARKARYD.  Helen Jansson 
har aldrig ångrat att hon 
inte satsade professionellt 
på sången. Hon tycker hon 
har ett rikt liv med skola 
om dagarna och solosång 
om helgerna. 17 oktober 
sjunger hon i Traryd och 
berättar om sångerskorna 
Jenny Lind och Christina 
Nilsson. 

Musikprogrammet heter 
”De odödliga” och Helen 
Janssons sällskap på scen  
är högst välmeriterade och 
professionella.
 Yvonne Tuvesson Rosenqvist 
från Växjö är utbildad vid 
Operahögskolan i Stockholm 
och pianisten Jan Hybring 
som bor i Lagan har jobbat 
som repetitör vid  Kungliga 
Operan i samma stad.  

– Vi gjorde föreställningen 
på Kulturhuset i Markaryd 
2010 så nu när Markaryds 
Riksteaterförening ville ha 
med oss i sitt höstprogram 
blev spelplatsen i stället Ver-
dandilokalen i Traryd.

Samma sånglärare
Gemensam nämnare för de 
båda sångerskorna Helen 
och Yvonne är framlidne 
sångpedagogen Sylvia Mang 
-Borenberg i Ingelstad.

– Jenny Lind och Christina 
Nilsson föreställningen är 
lika mycket en hyllning till 

Sylvia som till de odödliga 
sångerskorna.

Helen berättar att när Syl-
via visste att hon var döen-
de gav hon Helen och Yvon-
ne i uppdrag att göra just 
ett musikprogram om ”de 
odödliga”.

– Sylvia hade själv gjort 
något liknande med sin sys-
ter Karin Mang Habashi, 
fortfarande verksam sång-
pedagog i Malmö vid 78-års 
ålder.

Som smålänningar var 
både Helen och Yvonne 
väl bekanta med Christi-
na Nilssons repertoar med-
an Jenny Linds krävde mer 
instudering.

– Vi sjunger båda, bådas 
repertoar och berättar om 
deras liv.

Det betyder mycket visor, 
lite kyrkomusik men också 
operaarior och duetter.

Övrigt musikliv för Helen  
innefattar bland annat upp-
drag för Växjö musikteater 
ensemble, solistuppdrag för 
Älmhults oratoriekör och 
medlemskap i Hinneryds 
kyrkokör.

– Vi har en duktig körle-
dare Boel Dougan som låter 
oss prova olika genrer som 
jazz, folkmusik och klassisk 
musik, och som hittar en 
repertoar där jag kan vara 
solist.  

För att inte ha utbildat sig 
till yrkessångerska medger 
Helen att hon har fått göra 
mycket inom musiken och 
många soloroller.

Oförstörd röst
– Tack vare att jag har hållt 
sjungandet på hobbybasis 
har jag fått höra att jag har 
en oförstörd röst för min 
ålder, det sa en pedagog när 
jag var på sångkurs i Stock-
holm i somras.     

Helen började ta lektioner 
hos Sylvia Mang -Borenberg 
redan som 19-åring och slu-
tade aldrig sånär som på 
några års uppehåll när bar-
nen var små. 

– Näst efter min man är Syl-
via den person jag är mest 
glad över att ha träffat i mitt 
liv.

Under alla dessa år, 1973-
2010 blev det minst en lek-
tion en gång i månaden.

– Jag tvekade att lägga 
pengar på lektioner med 
nybliven familj, men då 
trädde min mormor in och 
insisterade på att få hjälp 
mig genom att bidra med 
sina nöjespengar.

Mormor stöttade
Hon berättar att mormo-
dern till och med passade 
barnen under tiden. 

– Efter ett tag hade jag 
dock möjlighet att betala 
själv, säger Helen och ler åt 
minnet.

När det gäller favoritmusik 
att sjunga avslöjar hon att 
det brukar kännas som om 
Mozart skrev för henne.

– Min röst passar för de lät-
ta höga toner som man fi n-
ner hos Mozart och hans 
musik. 

Helen berättar att hon 
emellertid inte vill låsa sig 
vid någon genre utan för-
söker prova olika och tyck-
er till exempel att det är kul 
med jazz.

Sopranen som valde att 
ha sången som sin hobby 

HELEN JANSSON  har många strängar på sin lyra. Hon har även en kantorsutbildning som hon inte har använt ordentligt på fl era år. Hon vill hellre bara sjunga än 
behöva sitta och sjunga in i en orgel. Ett tag gav hon också själv privatlektioner i sång till ungdomar i Markarydstrakten.  FOTO: ÅSA BORGLIN 

YVONNE TUVESSON ROSENQVIST,  Jan Hybring och Helen Jansson vid ett tidigare tillfälle 
då de framförde musikprogrammet ”De odödliga”. Framförandet i Traryd blir det 10:e.   FOTO: PRIVAT 

PÅ GÅNG 
I VECKAN

ÅSA BORGLIN
asa.borglin@lokaltidningen.se

Personligt
Namn:   ● Helen Jansson.
Ålder:   ● 61 år.
Bor:   ● Skararp på lantgård.
Jobb:   ● lärare på KCM.
Familj:   ● Make, tre vuxna 

döttrar, fem barnbarn.
Hobbys:   ● Bokläsning och 

svampplockning.  

GILLA OSS!
Få lokala nyheter i ditt 
eget fl öde på Facebook




