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Östhammars tidning
2002-08-28

VAGGSÅNG
PROFILEN
Malou Berg
Aktuell: Sångerska och kompositör från Snäcksund utanför Öregrund
som tog initiativet till en av sommarens stora succéer i Östhammars
kommun, Vaggsång.
Vaggsång var ett helt nytt koncept som föreningen Vaggsångs vänner,
med Malou Berg i spetsen, stod bakom. Tanken var att med hjälp av
meditativ musik och sång skapa stillhet och ro inför natten. Inget
småprat mellan musikstyckena, inga applåder.. En aromaterapeut som
såg till att lokalen fylldes av dofter och en vatten skål där den som ville
kunde tända ett ljus. Dessutom anlitades en välkänd person att hålla
Nattord. Vaggsångskvällarna arrangerades vid fem olika tillfällen under
sommaren växelvis i Öregrunds kyrka och Missionskyrkan i Östhammar.
Och redan från början lockade arrangemanget en riktigt stor publik.
- Första gången i Öregrund visste vi inte riktigt vad vi kunde vänta oss
men när det var 20 minuter kvar var kyrkan full, berättar Malou.
Och publiken fortsatte att komma även till följande Vaggsång.
- Det var fullt alla gånger. Antingen var det fullt eller så var det
knökfullt. Första gången Vaggsång hölls i Missionskyrkan i Östhammar
kom det 177 personer, kyrkan kan bara ta 180. De sa att de aldrig har
haft så mycket folk på något om kyrkan är med och arrangerar, säger
Malou som är glad över det enorma gensvar hon fått.
- Jag är helt fascinerad av mottagandet. Jag tyckte själv att det här var
något som behövdes men jag, kunde inte vara säker på att andra skulle
tycka det också.
- Det som förvånade mig var att det var så många gamla som kom. Att
det var väldigt fridfullt och väldigt melodiskt talar nog till alla
åldersgrupper.
- Men att det här var skönt att lyssna till, tror jag att de äldre som ofta
har lite känslig hörsel uppskattade speciellt mycket.
Malou Berg säger att hon även som medverkande njöt av att vara med.
Hon talar om en förtätad och kravlös stämning.

- Vad händer nu? Blir det fler Vaggsång?
- Ja, vi har haft ett möte i föreningen och bestämt att nästa Vaggsång
blir i Missionskyrkan i Östhammar på nyårsdagen. Först tänkte vi ha
det till julen men vi kom fram till att nyårsdagen är en obelastad dag.
Då börjar det nya året och vad kan vara bättre än att starta på det här
sättet.
- Sedan får vi se hur det blir. Vi vill återkomma nästa sommar men det
behövs sponsorer. Att Vaggsång är helt gratis för publiken men att man
får lägga ett frivilligt bidrag om man vill, är en viktig del i hela
konceptet.
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