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UNG JAZZORKESTER 

TAR TON I JOBBET 

 

Hofors orkesterflora fick i somras ett nytillskott, då en sextett unga musikanter bildade ett 

jazzband som de gav namnet Whispering. Det var väl inte många som då trodde att grabbarna 

skulle röna några större framgångar på den törnbeströdda musikerbanan, men orkesterledaren 

Lars-Åke Elfsberg ger belägg för motsatsen: 

 

-Sedan vi började spela samman i somras har 

vi fått en hel rad engagemang, dels på 

klubbfester och dels på offentliga 

danstillställningar här och var i distriktet. Vid 

orkesterforumet i Gävle i höstas fick vi också 

god kritik, och den senaste framgången är 

segern i Vi bjuder till –avdelningen i 

Lumsheden. Den kommande veckohelgen 

avgörs finalen i Gävle, och det återstår att se 

hur vi kan hävda oss där. 

Whispering – sextetten består av Morgan 

Zetterström, trumpet, Curt Östlin, tenorsax, 

Ola Eriksson, piano, Kjell Wirén, gitarr, Svante 

Söderlund, bas, och Lars–Åke Elfsberg, 

trummor. De spelar helst modern dansmusik 

med jazzinslag, men det kommersiella måste 

ju dominera, det är så publiken vill ha det. 

 

Bandet har skaffat sig en förstklassig arrangör i 

professionelle basisten Hasse Wickman, 

tidigare Hoforsbo. Det är åtskilliga ”arr”, som 

han har bidragit med till Whisperings 

repertoar. 

 

De övriga låtarna sätts på pränt av egne 

pianisten Ola Eriksson, som trots att han 

endast är 15 år, redan har visat sådan 

färdighet på området att andra orkestrar givit 

honom anbud.  

Orkestern har alla möjligheter att ”spela in sig” 

hos Hoforsungdomen, då den under de 

senaste veckorna och under vårkanten varje 

vecka spelar till onsdagsdanserna som 

arrangeras i Hofors Folkets hus. 

-I onsdags spelade vi den sista onsdagsdansen 

för året i Folkets Hus, men vi återkommer ju 

under vårsäsongen. Då har vi f.ö. redan klart 

med ett par andra spelningar. I mars ska vi 

bl.a. spela på Statt i Hedemora och på några 

platser inom Gästrikland, slöt en nöjd 

kapellmästare.  

 

   Sandy 


