HISTORIK
Kombinationen av magi och musik ligger i tiden. Att låta en hel symfoniorkester
spela musiken från de berömda filmerna om trollkarlen Harry Potter och samtidigt
låta en ung magiker visualisera musiken med hjälp av färgstarka illusioner visade sig
vara en briljant idé. Dirigenten och cellisten John Ehde träffade magikern Marcus
Bertilsson under hösten 2003.
Den 29 november 2003 gick urpremiären av stapeln, premiären av en konsert som
den veckan spelades 10 gånger i den fullsatta konserthallen Louis De Geer i
Norrköping med såväl barn- som familjekonserter tillsammans med Norrköpings
Symfoniorkester.
Den 27 mars 2005 åkte John Ehde och Marcus Bertilsson hela vägen till anrika
Victoria concert hall i Singapore för att återigen spela konserten, denna gång
tillsammans med Singapore Symphony Orchestra. I Singapore genomfördes även ett
uppskattat besök på stadens barnsjukhus, KKH Women’s and Children’s hospital, och
resan varade i 11 dagar.
Under våren 2007 utvecklades konceptet då Norrköpings Symfoniorkester önskade
presentera en uppföljare av konserten. Den 6 februari 2007 blev således datumet för
nästa nypremiär och ytterligare nio magiska konserter skrevs till historien.
Redan i december samma år blev Helsingborgs konserthus platsen för nästa
uppsättning. Den 6 december 2007 blev starten av denna nya konsertperiod
verklighet tillsammans med Helsingsborgs symfoniorkester.
Den 5 februari 2009 stod återigen parhästarna Marcus Bertilsson och John Ehde
framför en ny orkester, denna gång i Gävle konserthus med Gävle Symfoniorkester.
Den senaste nypremiären, den sjätte i ordningen, inföll under februari och mars 2010,
tillsammans med Jönköpings Sinfonietta. Skolkonserter presenterades i såväl Centrala
Jönköping, som i Eksjö och Mariannelund.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Historiken kan summeras med att vi under sju års tid samarbetat med såväl små som
stora ensembler med en besättning på 40-100 musiker och genomfört föreställningar
med både svensk- och engelskspråkig publik i åldrar mellan 6-12 år, samt
familjekonserter.
Avslutningsvis har vi fått besöka allt ifrån stora anrika konserthallar med fina tekniska
faciliteter, till de minsta sjukhusrum och skolsalar där möjligheter till ljud och ljus varit
nära på obefintliga.
Allt detta har gett vår förtrollade konsert en stor rutin för anpassning och flexibilitet.

KONCEPT
Denna konsert består av två personer - dirigenten och cellisten John Ehde och
magikern Marcus ”Mr Mac” Bertilsson.
Därtill den stora huvudrollsinnehavaren – Den Förtrollande Symfoniorkestern!
Hela konserten domineras av de fantastiska tonerna som fyller lokalen, men som en
spännande krydda i produktionen finns också en glimt av magi. Magin finns där för
att visualisera musiken och fungerar som en pedagogisk bro mellan musiken och
publiken under den spännande resan som pågår i ungefär 45 minuter.
Allt handlar om en begåvad, men något förvirrad ung man, Marcus, som en dag vill
bli en riktig trollkarl. Han besöker El Zello´s trolleriskola för att lära sig den nya kursen i
musikmagi som i sin tur ska hjälpa honom att finna sina magiska krafter.
Att blanda magi och klassisk musik är något väldigt ovanligt och ganska unikt i detta
sammanhang, men något som har visat sig bli ett oerhört fint verktyg i jakten på
barnens intresse för den största magin av de alla – musiken.
Härliga skratt, lättsam musik och stor pedagogik blandas i ett rasande tempo
samman med en svävande symfoniorkester, magisk allsång, blixtsnabb humor,
spännande trollkonster och ett färgsprakande konfettiregn.

MUSIKEN
Repertoaren har förändrats något genom åren beroende på orkesterns storlek, men i
stora drag är nedanstående lista den grundstomme som vi använt oss av.
Den röda tråden i konserten bygger på den välkända och mycket stämningsfulla
musiken ur filmerna om Harry Potter, men innehåller också verk av många av våra
allra mest kända kompositörer.

HOLST – Jupiter, ur Planeterna / alt. ROSSINI – Overtyren ur Wilhelm Tell

BACH, STOKOWSKI – Toccata och Fuga / alt. Presto ur Brandenburgkonsert nr. 4

WILLIAMS – Harry Potter suite (inledningen)

DE FALLA – Ritual Firedance

SAINT-SAENS – Svanen / alt. DVORAK – Tysta skogar (cello-solo John Ehde)

J-Å HILLERUD – Imse Vimse Spindel

WILLIAMS – Harry Potter suite - Nimbus

BEETHOVEN – Sounds Of Nature, Symfoni nr. 6, “Pastorial” (Utdrag)

H BODIN – ”Oh Susanna” med orkesterguide

WILLIAMS – Harry Potter suite - Finale

SYNOPSIS
Nedan finns synopsis för vår senast genomförda produktion under våren 2010.

Publiken gör entré och över scenen syns en stor och fin skylt som välkomnar alla barn
till Den Förtrollade Orkestern och El Zello´s trolleriskola.
1) Skolrektorn El Zello (John Ehde) gör entré under en rökfylld och mystisk stämning.
Det hörs vindsus, knarrande dörrar och hoande ugglor…
2) HOLST – JUPITER / alt. ROSSINI – Utdrag från WILHELM TELL
3) El Zello hälsar alla nya elever (publiken) välkomna till skolan för häxkonster och
trolldom och presenterar orkestern. Efter en kort test av publikens kunskaper i ämnet
musikmagi, riktas slutligen fokus mot Bach och några av hans viktigaste uppfinningar
(Fuga och Toccata).
4) BACH, STOKOWSKI – Toccata och Fuga / alt. Presto ur Brandenburgkonsert nr. 4
5) WILLIAMS – HARRY POTTER SUITE (enbart inledningen, ca. 1 minut)
Här gör trollkarlen (Marcus Bertilsson) entré. Han studerar med sin trolleribok i handen
och lagom när stycket är slut utspelar sig en kort dialog.
6) DE FALLA – RITUAL FIREDANCE
Under detta stycke ska Marcus visa publiken att han kan de tre baskunskaperna
inom trolleri, nämligen trolla fram, trolla bort och få något att sväva. Han lyckas med
de första två, men misslyckas med svävetricket. El Zello skickar ut Marcus från scenen
med hälsningen att det minsann behövs mer träning innan han visar sig igen.
El Zello lugnar sitt hjärta genom att spela vackra toner på sitt favoritinstrument – cello!
7) SAINT-SAENS – SVANEN / alt. DVORAK – TYSTA SKOGAR (cello-solo, John Ehde)
8) J-Å HILLERUD – IMSE VIMSE SPINDEL
Nu har det äntligen blivit dags att undersöka hur duktiga barnen i publiken är på att
trolla. Hela publiken lyckas gemensamt att trolla fram en spindel varpå ovan nämnt
stycke spelas och alla barnen sjunger med.
Återigen provas trollformeln och spindeln råkar krympa, varpå stycket spelas på nytt i
en något avskalad och blygsam framtoning (Pytte, pytte spindel).
Nya trollformler ropas ut och spindeln blir plötsligt gigantisk! En tredje gång spelas
stycket, mer kraftfullt än någonsin och allsången vet inga gränser (Bauta, bauta
spindel).

9) WILLIAMS – HARRY POTTER SUITE – NIMBUS
Marcus gör återigen entré under musiken, denna gång jonglerandes.
När stycket på cirka 1 minut är slut utspelar sig ytterligare en kort dialog varpå
Marcus ivrigt förklarar att han äntligen har löst mysteriet med svävegåtan och att
han nu hemskt gärna vill prova det igen, tillsammans med orkestern.
10) DE FALLA – RITUAL FIREDANCE
Marcus lyckas med sin sväveillusion och får äntligen dukarna att flyga i takt till
musiken.
11) NASA – SOUND OF EARTH / DEN TYNGDLÖSA ORKESTERN
Direkt efter föregående stycke vänder sig Marcus mot orkestern och ett rymdbrus
(på cd) tar ton. Orkestern agerar tyngdlös med otroligt långsamma rörelser till
Marcus magiska gester under ca. 30 sekunder. (Detta ger en vacker visuell effekt
och det verkar nästan som om hela orkestern har börjat sväva).
12) BEETHOVEN – SOUNDS OF NATURE, SYMFONI NR. 6, “PASTORIAL” (Utdrag)
El Zello berättar för publiken att det finns mycket vacker musik som påminner om
naturen och dess läten, varpå Marcus blir nyfiken och El Zello berättar om Beethoven
och Pastoralsymfonin.
En kort cd-sekvens av naturens ljud spelas upp, och därefter spelar orkestern
Beethovens toner. Ibland kan naturen vara harmonisk och ibland riktigt dramatisk.
Avslutningsvis kommer regn och åskväder, Marcus hämtar sitt paraply och blåser
bort! El Zello förstår inget – vart tog Marcus vägen?
13) H BODIN – ”OH SUSANNA” med orkesterguide
(Ny text; ”Kom nu Marcus, vi väntar ju på Dig”)
El Zello tar orkestern och hela publiken till hjälp för att locka fram Marcus en allra sista
gång. Ovan nämnt stycke spelas, men med texten ”Kom nu Marcus, vi väntar ju på
Dig” i refrängen, och hela publiken sjunger med i en mäktig allsång.
En instrumentgrupp i taget spelar stycket, men Marcus verkar inte vara någonstans.
Avslutningsvis får hela orkestern spela samtidigt. Det blir ett otroligt tryck och Marcus,
som nu har förvandlats till den fullärda illusionisten Mr Mac, gör till slut en magnifik
entré till publikens stora glädje!
14) WILLIAMS – HARRY POTTER SUITE – FINALE
Det har blivit dags för Mr Mac’s stora examensprov. Han trollar till musiken och
äntligen lyckas han överraska med både blommor och dukar i en färgglad
blandning utan några missöden. Hela konserten avslutas med att dirigenten och
trollkarlen tillsammans trollar fram ett konfettiregn ur sina magiska trollstavar.
15) El Zello, Mr Mac och hela publiken tackar trollkarlarna och trollkvinnorna bakom
den underbara musiken – orkestern - med en stor applåd!

REFERENSER
Konserten har genom åren spelats tillsammans med fem olika symfoniorkestrar vid sex
olika tillfällen. Här nedan finns lite samlade intryck ifrån media, konsertproducenter
och skolpersonal som vi haft nöjet att uppträda inför.
”Professor Dumbledore alias John Ehde helt och hållet ägde scenen.
Fortsätt att arbeta på med det helhetsgreppet så blir dagens
familjekonsertpublik morgondagens trognaste biljettköpare”
Folkbladet 2003.12.01
”Wizard-cellist and magician bring cheer to children at KKH”
Channel NewsAsia 2005.03.31
”Magi på hög nivå”
Folkbladet 2007.02.07
”Lättlyssnad och uppskattad konsert”
Norrköpings Tidningar 2007.02.08
”Duon Ehde-Bertilsson skapade en trevlig familjeunderhållning med en
fin publikkontakt och tillbakalutat spel från symfonikerna i ryggen.”
Norrköpings Tidningar 2007.02.12
“Succé för Pekings egen Potter”
Folkbladet 2007.11.13
”Mäktigast av allt är när hela orkestern och alla barnen
kommer loss i ”Imse vimse spindel”. Då gungar salen.”
Helsingborgs Dagblad 2007.12.05
”Det blev ju succé!”
Klas Wounsch, Helsingborgs konserthus 2007.12.11
”Otroligt bra konsert. Enormt skicklig dirigent.
Duktiga musiker och en ljuvlig Marcus. Tusen tack.”
Solan Sjöström, lärare vid Strömsbro skola 2009.02.06
”Dirigenten John Ehde, som spelade El Zello, var
mycket duktig på att få med sig barnen i konserten.”
Gävle Dagblad 2009.02.06
”Avslutningen var ändå bäst. Magikern Marcus Bertilsson trollade
så att alla bara satt och gapade och undrade hur han gjorde”
Gävle Dagblad 2009.02.06

KONTAKT
Efter att ha läst denna presentation hoppas vi att ni ser potentialen i programmet och
hur väl det stämmer överens med den fantastiska trolltid vi befinner oss i. En tidsepok
där Harry Potter, Sagan om ringen och Merlin har regerat biodukarna sedan det
senaste millennieskiftet och nära på alla barn idag är uppväxta i ett förtrollat
årtionde.
Denna konsert behöver en Förtrollad Orkester för att fortsätta sin spännande resa
och vi hoppas att Du vill hjälpa oss med det.
Med tanke på att konserten redan visats vid flertalet tillfällen så finns nära på all
rekvisita redo, och det enda vi önskar av våra arrangörer är ljud, ljus, tillgång till
cd-spelare och en förväntansfull publik…
Bästa hälsningar
Marcus Bertilsson
Magiker
070-253 59 01
information@mrmac.se
www.MRMAC.se

John Ehde
Dirigent, cellist
+45 3644 3324
john@ehde.dk
www.EHDE.dk

På vår webbplats kan Du även se detta dokument online samt ladda ner en
presentation i pdf-format. www.ELZELLO.se

