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Nytt från Cornelis Vreeswijksällskapet

Foto: Lasse Jansson, Cornelissällskapet.

”ALLT SOM FINNS OM CORNELIS!”
Tack alla – publik, volontärer och artister som kom och gjorde
årets upplaga av Cornelisdagen till en formidabel succé! Solen
sken som vanligt, det var slutsålt och vi var många som gemensamt hyllade Mäster Cees.

nyöppnade Fotografiska. Och vi hoppas och tror att Cornelis
kommer att få en självklar och central plats i huset och utställningen. Huset kommer också att ha en tydlig inriktning på barn
och unga vilket ju är väldigt passande för oss, då vårt främsta
syfte är sprida kunskap om Cornelis person, poesi och musik till
nya generationer.
Apropå det, Cornelis har fans i alla åldrar, men bland er medlemmar är de unga absolut underrepresenterade. Varför inte
ge bort ett medlemskap i föreningen i julklapp till barn eller
barnbarn?

Minneskonserten i Katarina kyrka 2010.

Foto: Lasse Jansson, Cornelissällskapet.

Nu stundar snart nästa stora arrangemang, den 12 november
arrangerar vi Minneskonserten på Katarina kyrka. För er som
aldrig varit på konserten kan jag starkt rekommendera ett besök
– finstämt, aktningsfullt och självklart med mycket bra musik.
Årets Cornelispristagare Tommy Körberg och Cajsa-Stina
Åkerström är några av dom som står på scen. Minnestalet hålls
av Lennart Koskinen som också ledde andakten på Cornelis
begravning. Som alltid kantas Cornelis grav av granris och gångarna av brinnande marschaller.
För övrigt arrangerar vi även visaftnar på Mosebacke under
hösten, läs mer om alla våra arrangemang på hemsidan
www.cornelis.se
Ni har alla troligen hört och även läst om det kommande
Swedish Music Hall Of Fame som ska ligga ute på Djurgården
i Stockholm, på den tomt där Lindgården tidigare låg. Det är
insamlingsstiftelsen Musikskattens hus som står bakom bygget
som beräknas öppna i april 2013. I stiftelsens styrelse sitter
bland andra Eva Dahlgren, Niklas Strömstedt och Jason Diakité
som är mer känd under namnet Timbuktu och som har beskrivits som hiphopens Cornelis.
Om allt går som det ska kommer detta att bli en självklar plats
i Stockholms turist- och kulturliv precis som Vasamuseet eller

Slutligen vill jag berätta att jag hörde att Timbuktu, som är en
stor Cornelisbeundrare, i samtalen om innehållet på Swedish
Music Hall Of Fame utbrustit att ”jag vill ha med allt som finns
om Cornelis”!
Jocke Kellokumpu, ordförande
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JUBILEUMSDAGEN PÅ
MOSEBACKE
Årets Cornelisdag på Mosebacketerrassen blev en fantastisk
och minnesvärd jubileumsdag där bilderna får tala för sig själv.
Fler bilder finns på hemsidan, www.cornelis.se

Foto: Lasse Jansson, Cornelissällskapet.
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CORNELISPRISTAGARE
KÖRBERG
Årets Cornelispris som delas ut av Stiftelsen Cornelis
Vreeswijks minne gick i år till Tommy Körberg. Priset
delades ut av Expressens kulturchef Karin Olsson,
advokat Anders Pethrus och Silas Bäckström.

TACK!
Vilken Cornelisdag! Vilka artister! Vilket väder!
1lVWDQXWVnOWIUnQVWDUW6nNDQPDQÀUD&RUQHOLV
75-årsdag!
Till alla er som alltid ställer upp och ser till att det
funkar på Mosebacke – ett STORT tack!
/ Inger Jelldal och Silas Bäckström

ÅRETS MOTIVERING
”Inget musikaliskt är årets pristagare främmande. Han
är det unga popsnöret som sedan debuten under tidigt
1960-tal sjungit sig ända in i operavärlden, ackompanjerad av Kungliga Filharmoniska Orkestern. Rocklåtar,
schlagers, dansband, folkmusik – i alla år har han
hoppat mellan genrerna, han har även varit filmskådespelare och jobbat med Hasse å Tage. Under 14 år
medverkade han i Skinnarspelet i Malung och han har
vunnit den svenska Melodifestivalen två gånger. Oförglömliga är hans framträdanden i musikaler som Les
Misérable, My Fair Lady och Sound of Music, liksom
när han kreerade huvudrollen i originaluppsättningen
av Chess i London. Med sin mångsidighet i det musikaliska uttrycket, sin förmåga att fylla varje musikform
med en oefterhärmlig, personlig timbre är det en glädje
att utdela årets Cornelis Vreeswijk-stipendium till –
Tommy Körberg.”
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CORNELIS I HOLLÄNDSK
MEDVIND
Jurjen Oostenveld och Marlies Philippa från holländska sällskapet.

Foto: Joakim Lind

Cornelis var mest känd i Nederländerna i början av 1970-talet
och sedan dess har han nästan glömts bort. Men Cornelis och
hans visor har fått allt större uppmärksamhet senaste åren.
Holländska sällskapets ordförande Marlies Philippa har stora
förhoppningar om en Cornelis-renässans. Hon tror att föreningen, som startade 2000, kommer få hundratals nya medlemmar redan i år.
– Vi märker att något börjar hända. Cornelis har de senaste
åren fått uppmärksamhet för en större publik, bland annat
i en omtyckt tv-dokumentär av regissören Hans Polak. Nästa
år utkommer en Cornelisbiografi som är fokuserad på den
nederländska publiken. Över huvud taget börjar holländska
vis- och trubadurscenen få en nytändning, säger Marlies Philippa.
Marlies Philippa har varit ordförande i föreningen sedan 2008.
Hennes intresse går tillbaka till 1965, då hon var på en Corneliskonsert i Lund.
– Det var första gången jag såg och hörde honom och jag blev
helt förtrollad. Sedan dess köpte jag alla hans svenska skivor. Jag
visste knappast något om hans holländska visor, tills jag 2006
fick höra att det fanns ett Cornelis Vreeswijk Genootschap. Nu
har jag även lärt känna hans holländska sida. Marlies har många
tankar om hur den holländska föreningen ska utvecklas.
– Vi översätter många av hans svenska texter och låter unga artister sjunga dem och spela hans musik. Vi hoppas att han kommer att bli lika populär här som i Sverige. Just nu finns det en
grupp, De Andersons. De har ett program med en mycket fin
tolkning av Cornelis visor. Fullt av humor och musikaliskt sett
väldigt bra. De sjunger på både nederländska och på svenska.
Den 12 november planerar holländska sällskapet, liksom vi, för
en stor jubileumskonsert för Cornelis. Läs mer på www.cornelisvreeswijk.nl/ och bit.ly/cornelisgala_nl (förkortad webbadress).
/ Joakim Lind
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De Andersons spelar Vreeswijk (www.deandersons.nl/)

SUNDSVALL MINNS
CORNELIS MED
TRIPPELJUBILEUM!
Det sjuder av Cornelisaktivitet över hela
landet. I Sundsvall förbereder den tioårsÀUDQGHORNDODYGHOQLQJHQDYVlOOVNDSHW
för en trippeljubileum den 27 oktober på
Sidsjö Hotell och konferens. Medverkar gör
bland andra DE söderVISA, Don Quixotes,
Tunakören och Erica Falk. Läs mer på
entresundsvall.nu

LYCKAD START
FÖR CORNELIS
I GRYTHYTTAN
RÄDDA CORNELIS
BARNDOMSHEM PÅ EKERÖ!
I Cornelisbladet, oktober 2011, skrev vi om aktionen som
startat för att rädda Cornelis barndomshem vid Nibbla Gård på
Ekerö. Även i år, den 25 augusti, arrangerade Nätverket Rädda
Cornelis, i samarbete med Intresseföreningen för Ekebyhovs
slott, en Cornelisdag där bland andra Sarah och Georg Riedel
medverkade.
Målsättningen med dessa Cornelisdagar är självklar, att behålla
torpet, till minne av Cornelis och till kommande generationer.
MEN för detta behövs pengar. 2011 var köpesumman 1,5 miljoner kronor. Finansiärer eller sponsorer sökes!

BO GANTINGS MINNE GER
GÅVA TILL SÄLLSKAPET
Direkt innanför entrén står den gamla pallen där den som vill kan sätta
sig och spela eller läsa högt.

Cornelissällskapets fjärde lokalavdelning invigdes i Grythyttan
i maj. Initiativtagare är Mats Runqvist och Jaco Neerings.
I centrum för lokalföreningen står museet och restaurangen som
bär Cornelis namn och som är inredd i det gamla Konsumhuset
vid torget i Grythyttan. Mats och Jaco har lånat en del av det
material, bilder och pressklipp med mera, som tidigare visades
i sällskapets Cornelismuseum i Gamla stan i Stockholm (som
stängde 2011). Cornelis har blivit populärt och har redan haft
8 000 besökare.

Cornelissällskapets ständige medlem Bo Ganting avled i början
av sommaren. Bo önskade att de som ville minnas honom
med en gåva skänkte pengar till sällskapet istället för att köpa
exempelvis blommor. Vi är många som saknar dig Bo och vi
är tacksamma för din gåva.
/ Cornelissällskapet

– Det har varit riktigt bra och vi kommer att fortsätta att ha
öppet hela året på onsdagar, fredagar och lördagar, samt öppna
upp muséet för grupper. Vi kommer även ha temakvällar för
medlemmar. Så har sällskapets medlemmar och övriga tips om
några bra föreläsare hör gärna av er, säger Mats Runqvist.
På kort tid har de med Cornelis som mötesplats fått en aktiv
förening med ett hundratal medlemmar som på olika sätt kan
lyfta fram Cornelis och öka intresset för Cornelis. Men Mats
och Jaco hoppas så klart att många fler vill komma med.
– Alla i Värmland, Närke och Västmanland med omnejd är
välkomna att engagera sig i lokalföreningen.
/ Joakim Lind

Bo Ganting.

Foto: Gun Hemström
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Söndagarna 7 oktober, 4 november och 9 december
Södra Teatern Etablissemanget, Mosebacke torg,
Stockholm. Kl 18.00 – 21.00 insläpp 17.30
Biljetter 150 kr säljs vid entrén.
Förköp www.sodrateatern.com
Medlemmar i Cornelis Vreeswijksällskapet 125 kr
Info om kvällarna www.cornelis.se
Välkomna!

JULKLAPPSTIPS
Ge bort ett
Cornelismedlemsskap!
För den som får ett årsmedlemsskap i
Cornelissällskapet för 2013 så varar julen
betydligt längre än till påska. Varför inte ge
bort ett medlemskap till den som ”redan
har allt”. Därigenom bidrar du till att sällskapet blir starkare och kan göra ännu mer
för att hålla minnet av Cornelis Vreeswijk
och hans viskonst levande. Medlemskapet
kostar 250:-/år. Den nya medlemmen får
också en välkomstgåva i form av CD:n
Medborgare Tack och Adjö samt årsboken.

CORNELIS PÅ NÄTET
Cornelisbladet som gavs ut med sista numret tidigare i år har
ersatts med en årsbok och en utökad närvaro på nätet.
Sällskapets främsta kanal för nyheter och medlemskontakt är vår
nya hemsida på www.cornelis.se. Här kan du läsa om aktuella
Cornelisevenemang runt om i landet och andra artiklar med
koppling till Cornelis.
Vi har också en Facebook-grupp facebook.com/cornelisvreeswijk
där vi kan lägga upp ännu mer och där ni som medlemmar kan
ha dialog med sällskapet och sällskapets medlemmar. Där får ni
gärna dela med er av era Cornelistankar och tipsa om evenemang med Corneliskoppling.
Tips till Cornelisredaktionen skickar du till
redaktionen@cornelis.se. Dit kan du också skicka en
intresseanmälan om du vill ingå i sällskapets redaktion.
Vi vill gärna bli fler!
/ Joakim Lind

CornelisSällskapet
Postadress:
Långa gatan 4
115 21 Stockholm

Styrelse 2012
Johan Kellokumpu, ordf, Anne Pia Ahlstedt, Hasse Nilsson, Christina Hellberg
och Joakim Lind. Suppleanter: Mathias G. Pettesson och Silas Bäckström.

Telefon: 08-667 73 65
Röstbrevlåda. Personlig service
måndagar 17–19

Ansvarig utgivare: Johan Kellokumpu
Redaktör: Joakim Lind

E-post: sallskapet@cornelis.se
Hemsida: www.cornelis.se
PlusGiro: 474 94 81-0
Bankgiro: 5779-6377

I redaktionen: Johan Kellokumpu, Inger Eklund och Lasse Jansson.

E-post: redaktionen@cornelis.se

Formgivning: Matz Jungå
Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri
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Vik här!

Plats för
porto

   

     



 











 













Medlemsförmån







SÅ BESTÄLLER DU BILJETTER!
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Biljetter till Minneskonserten i Katarina Kyrka










!

0000000000&'  &''%9?=/3:8/88

0000000000&'"%!%''%:?=/3459@/8845:8/88

) %% *#%)#%&'!!

 !/11111111111111111111111111111111

%&&/111111111111110011111111111111111

"&'%&&/11111111100111111111111111111100

3$"&'%&&/1111111111111111111111111111

 &!(
%/
4&'%$'(%!)&!  &)'!5

111111111111111111111111111111111

"!2 "/111111111111111111111111111111









&RUQHOLVEODGHW
/nQJDJDWDQ
6WRFNKROP

Biljetter till Minneskonserten i Katarina kyrka den 12 november beställer
du genom att skicka in detta anmälningsformulär (glöm ej porto), mejla
motsvarande uppgifter till sallskapet@cornelis.se eller per tel 08-667 73 65
(telefonsvarare). / Corneliskansliet
PS. Medlemspris gäller föreställningen som börjar kl. 20.00

