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The Wall
– Rockkören DUM återbesöker Pink Floyds tidlösa klassiker
1979 släpptes Pink Floyds klassiska dubbelalbum The Wall, en suggestiv musikalisk
upplevelse som 25 år senare blev det första musikaliska verk som den då nybildade
Rockkören DUM tog sig an. Tretton år senare gör kören ett återbesök vid den välkända
muren, och denna gång sker uppförandet i Uppsala domkyrka.
-

Det finns många förklaringar till varför The Wall är så populär, säger körledare Niclas
Dahl. För mig är den viktigaste orsaken nog att den suggestiva och episka musiken
griper tag i mig varje gång jag lyssnar.

Hits som Another Brick In The Wall, Hey you och Comfortably Numb är var för sig välkända
klassiker i rockhistorien, men The Wall är mer än så.
-

Det handlar om en enkel men väldigt stark berättelse om en ung människas kamp med
livet, menar Niclas Dahl, som också konstaterar att tematiken i berättelsen är
skrämmande aktuell i vår samtid, med tanke på vad som händer i vår omvärld.

För regin står Pelle Forsmark, ett välkänt namn i Uppsalas spexvärld. Pelle regisserade
rockkören DUM senast för tre år sedan i uppsättningen av Musikalen M.
-

Så särskilt spexigt blir det inte denna gång, säger Pelle. Det här är något helt annat.

Hur ser det ut i dag? Vilka murar bygger vi 2017 och på vilka sätt är vi eller är vi
inte ”another brick” i dessa byggen? Föreställningarna 10 och 11 mars i domkyrkan ger goda
tillfällen till funderingar kring detta och inte minst en chans att på ett storslaget sätt uppleva
en av rockhistoriens tidlösa klassiker.
Pink Floyd´s The Wall
Fredag 10 mars (utsålt) & Lördag 11 mars kl. 19.00 Uppsala domkyrka
Rockkören DUM under ledning av Niclas Dahl
Jakob Hjalmarsson, trummor, Tove Quennerstedt, bas och
John Eriksson, gitarr
Biljetter via www.ticketmaster.se eller i Katedralbutiken.

Kontaktpersoner
Niclas Dahl, körledare, 018-430 36 47, niclas.dahl@svenskakyrkan.se
Henrik Viberg, kommunikatör, 018-430 36 80, henrik.viberg@svenskakyrkan.se
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150 volontärer och ett 60-tal anställda. I församlingen ingår Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, S:t
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