Sorgen & Glädjen
Björn Johansson
Björn Johansson är trubaduren som tycker om att ta med
sin publik på resor genom den svenska visskattens unika
och innehållsrika historia.
Björn Johansson är tolkaren av bland andra Gösta
Kullenberg, Birger Sjöberg, Evert Taube, Cornelis Vreeswijk
och Olle Adolphson, som redan på 1960-talet började
uppträda tillsammans med trubadurgänget; Fred
Åkerström, John Ulf Andersson, Cornelis Vreeswijk, Gösta
”Skepparn” Cervin och de andra, på anrika visställen som
Den Gamla Tiden, Kaos, Vispråmen Storken och Den
Gyldene Freden i Stockholm. Då blev han också medlem av
Visans Vänner i Stockholm, där han för övrigt fortfarande är med. Inte att förglömma, var han en av artisterna som
inför 12000 personer uppträdde vid Evert Taubes 100-årsjubileum i Globen. Flera vinyl- och CD-produktioner har det
också blivit. Han har bl.a. spelat in mindre kända poeter som Esse Björkman och Gösta Kullenberg men även gjort
inspelningar med visor av mer namnkunniga poeter som bl a Kai Gullmar, Evert Taube och Olle Adolphson. Olle och
Björn var även nära vänner. Han har också medverkat i ett stort antal radioprogram, i ett dussin TV-program och i
TV-filmen ”Artisten som sprängdes” som handlade om skalden Birger Sjöberg.
Ladybird vill nu presentera programmet ”Sorgen och Glädjen”, ett urval av psalmer som följt Björn genom livet.
Ladybird har även spelat in psalmerna på en cd-skiva med samma namn. En vänlig grönska (Ps 201), Som fågeln vid
ljusan dag (Ps 325), Bred dina vita vingar (Ps 190), Jag lyfter ögat (Ps 515), Den signade dag (Ps 175) samt Olle
Adolphsons Koral sjunger Björn tillsammans med Gustaf Sjökvists Kammarkör. Medverkar gör även Arne Domnerus,
Georg Riedel och Magnus Lindgren.
Björn säger: ”Då jag fått uppleva mycket glädje hittills i mitt liv, ville jag gärna ge något lite tillbaka. Därför har jag
valt att skänka hela överskottet per såld cd till Stadsmissionens arbete med utsatta grupper i samhället”.
Programmet kan framföras med körer, mindre ensembler eller tillsammans med pianist. Björn Johansson samarbetar
även gärna med sångerskan och skådespelerskan Louise Raeder, sångaren Claes Janson och dragspelaren Bengan
Janson.
Ett urval pressröster om Björns tidigare produktioner:
”…en av viskonstens klippor, håller en fin balans mellan lyrik och dramatik. En njutning.”
Expressen
”En fullträff. Och Björn är en av våra finaste trubadurer.
Vi har saknat honom och hoppas att det inte dröjer tio år till nästa skiva.”
Aftonbladet
”Gösta Kullenberg och hans uttolkare Björn Johansson är bekantskaper väl värda att göra.”
Dagens Nyheter
”…genialt…vad jag minns har inte Taube tolkats så här härligt genuint sedan sonen Sven-Bertils inspelningar.”
Göteborgsposten
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