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Alla människor har ett hjärta om vi rör vid det så ska ni förstå, Sigrid Kahle. 

Jul- och Nyårs helgen har vi lagt bakom oss. Vårvinter solen ger sig sakta till känna. 
Ett nytt LIV är på väg – i dubbel bemärkelse. Som vi berättat tidigare har Vox inlett ett 
samarbete med Adolf Fredriks musikklasser. När vi firade 10 år jubileum 2016 trodde 
vi på avsked och utfasning men så kom Adolf Fredrik musikskola med en förfrågan 
om att göra några konserter om Mänskliga Rättigheter byggt på Vox Pacis föreställ-
ning LIV. Klart att vi tackade ja. Jonas Dominique skrev till en del musik, och jag en 
del ny text. Skolans 180 musikelever började repetera. Mångfaldshymnen (med artis-
ter från 6 olika kulturer/religioner) inleder som vanligt och solisterna Gunnel Mauritz-
son, Robin Lundberg och Tua Åberg medverkar med både tidigare och ny musik/text. 
Från Vox kommer även reggae artisten Ismail Esskalli och rapparen Joel Fungula. 
Fyra musiker: Jonas Dominique, Mousa Elias, Mats Klingfors och Olof Wendel bildar 
tillsammans en liten orkester på bas, oud, cembalon, slagverk och flöjt. Dirigent: Ka-
rin Bjurvald. Konserten blir dryga 1 timme. Det blir också första gången som Vox 
släpper ifrån sig huvudansvaret till en annan aktör. Både spännande och lite läskigt.   

Biljetter köps på www.kulturbiljetter.se eller 1 timme före konserten. 
                                               Pris: 80/150 kr 

Vox kinesiska solist/sopran Jeny Wu har återvänt på ett kortare besök till Stockholm 
och Sverige, och kommer på nytt kunna medverka i Vox tillsammans med de andra 
mångfaldsartisterna, (Allan Scharf, Chime Arkhang, Mamadou Sene och Shipra 
Nandy). Något vi gläder oss åt. Dessförinnan kommer Jeny Wu tillsammans med sin 
kinesiske kollega, den berömde artisten Anton Xiao framför ett unikt verk: Pion-pavil-
lonen ur Kunq-kinesiska musikteatern i Oskars kyrkans församlingshem, Fredrik-
shovsgatan 8, fredagen den 2 mars kl 18.30. Missa inte det! 
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Kära medlemmar – viktiga inspiratörer. Ert stöd är värdefullt. 
Medlemsavgiften är som vanligt 200 kr, och 350 kr för 2 medlemmar på samma 
adress, Sätts in på PG: 30 03 30 - 8 

                   VARMT VÄLKOMNA TILL LIV! 

Vox Pacis/Gunilla 
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Den 15 maj är det Vox årsmöte på Konstnärshem. Program planeras med förfat-
taren Carl-Göran Ekerwall som då kommer berätta om sin Rumi bok, utkommen 
2017. Närmare presentation och information kommer längre fram. Vi förbereder 
också en loppmarknad med Vox scenkläder och annat smått och gott. Men 
framför allt gläder vi oss åt att mångfald, religions- och kulturmöten har blivit 
ett allt vanligare inslag i vår svenska vardag. Och att Vox fortfarande står i de 
främsta leden när det gäller att förena och försona genom konstnärligt arbete 
och musikalisk innovation.
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