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Presenterar stolt: 

Kärlekens laboratorium  

av Johan Bernander och Thomas Hertzman  

Urpremiär söndag den 21/1 2018 !!!  
Lördag den 2/12 berättar vi mer och visar upp något!  
Välkommen till hotell Witt mellan kl 11 och 14! 
Månkören , den anrika kören med rötterna på Öland och basen i Kalmar har den stora äran att få 
presentera en ny föreställning: Kärlekens laboratorium. En föreställning där allt material är nyskrivet! 
Texterna huvudsakligen av Johan Bernander (i några fall har även Thomas Hertzman och Catta 
Jonsson bidragit) och musiken av körens ledare genom alla år: Thomas Hertzman.  

I en (någorlunda) sammanhängande berättelse får vi följa ett forskarlag som ur olika perspektiv 
försöker fånga kärlekens väsen. Är attraktionen mellan människor rätt och slätt en reaktion på 
kemiska substanser hos varandra eller finns det ytterligare dimensioner?  

I stundom drastiska, stundom allvarliga, ibland humoristiska ibland gripande sånger och situationer 
får vi följa forskarna genom deras vedermödor, glädjeämnen och tillkortakommanden. Med 
tänkvärda texter, medryckande melodier, stämningsfull sång och svepande scenerier gör Månkören 
upp med några av vår tids stora frågor. Finns kärleken? Vad är sanning? Är förälskelsen en fristad 
från logik och förnuft?  Kan vi glömma hur det kändes när det kändes som om vi älskade varandra?  

Med vetenskaplig skärpa och en stor glimt i ögat bjuder vi in till detta sånglustspel, detta lab-
oratorium, med världspremiär i på Hotell Witt i Kalmar den 21 januari, en lokal där det förr 
experimenterades flitigt på kärlekens område och som nu får uppleva sin renässans.  

Thomas Hertzman, kompositör och körledare 
Mobil 0702-100 888 E-post hertzman.thomas@telia.com 
Johan Bernander, textförfattare och regissör 
Mobil 0707-302 628 E-post johanbernander@hotmail.com 

Månkören består av 45 medlemmar från Kalmar, Öland och Nybro. Den startades 1999 och ambitionen var redan från 
början att skapa ny körmusik och att arbeta sceniskt med gestaltning av sånger och musik, samt göra genomtänkta 
föreställningar, en tradition som vi fortsatt med och som resulterat i följande föreställningar: Milleniefirandet(1999). 
Milleniumkör för kommunen vid Kalmar slott med körmusik av Thomas Hertzman. Sånger från vardagsrummet(2000). En 
föreställning med publik hembjuden till vårt vardagsrum, Second Hand(2001). Återanvända sånger med nya arrangemang 
och innebörder. Spelades på Byteatern. Såpa(2002). Ett sångprogram som spelades bl a som sopplunch på Byteatern. Gå på 
vatten(2003) en föreställning med vatten som tema. Hopp om livet(2004) med sånger mitt i livet av Thomas Hertzman. År 
2005 firade vi femårsjubileum genom en kalaskonsert på Kalmar Teater. Passion (2006). En föreställning om lust och 
lidande. Second Hand II (2007). Återvunna sånger i ny skrud. Att sjunga är ingen konst (2008) på Kalmar Konstmuseum, 
Folk är väl som folk är mest (2009), Venus vs Mars(2011/2012) om jämställdhet, Hjältar finns dom?(2013) om hjältemod i 
vardag och i världen,  Fatta livet (2014)15-årsjubileum med Thomas egna sånger. Hemma är där mina drömmar bor (2015) 
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