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Manado State University Choir 

Indonesisk kör förgyllde 

novembermörkret 
 

Den 10 och 11 november gästades 

Stockholm av Manado State University 
Choir från Sulawesi. Besöket 
organiserades av Rikskonserter i 
samarbete med Svensk-Indonesiska 
Sällskapet, SIS och Indonesiska 
Ambassaden i Stockholm. Körens 
tvådagarsstopp i den svenska 
huvudstaden var en del i dess 
Europaturné som sedan avslutades i 
Warszawa i Polen där den vann förstapris 
i en internationell körtävling.  
 
I Stockholm gjorde Manado State 
University Choir två bejublade konserter, 
en i Skeppsholmskyrkan och en i aulan på 
Södra Latins gymnasium där den möttes 
av stående ovationer.  
 
Det som gör kören unik är att den varvar 
både musikstilar och musiktraditioner 
från flera olika länder, vilket gör 
framträdandet såväl oförutsägbart och 
underhållande som njutbart för både öron 
och ögon. Kören bjuder helt enkelt på en 
fantastisk show.   
 
Under sitt Stockholmsbesök framförde 
kören bland annat en litauisk folksång, en 
sufisk bröllopssång och en traditionell 
sång från Flores – som avslutades genom 
att kören sjöng en gammal svensk 
folkmelodi på svenska, till publikens 
jubel.  
 
Under sitt framträdande på Södra Latin 
sjöng kören även ”Under the 
Sea” (”Havet är djupt”) från 
Disneyklassikern ”Den lilla Sjöjungfrun”, 
vilket visar på bredden i körens register. 

Men det som kanske starkast grep tag i 
publiken var en sång om en bättre värld, 
utan våld, med kärlek, hopp och fred.  
 
Den person som starkt har bidragit till 
Manadokörens framgångar är dess 
dirigent André de Quadros. Han är 
musikprofessor i Boston, USA, och är 
djupt engagerad i internationellt 
körarbete. Hans forskning inkluderar 
bland annat post-kolonial koralmusik, 
multikulturell musikutbildning och musik 
och hälsa, något som återspeglar sig i den 
musik han väljer för sina körer.  

 
För mellan två och tre år sedan började 
André de Quadros jobba med Manado 
State University Choir.  
 
- Jag åker till Manado några veckor i taget, 

men till vardags bor och arbetar jag i 
Boston, berättar André de Quadros när 
Sahabat får en pratstund med honom 
efter konserterna i Stockholm.  

 
Du har besökt många länder. Vad tycker 
du om Sverige?  
 
- Jag uppskattar den starka musiktradition 
som finns i Sverige. Ni har en stark 
tradition av koralmusik men även av 
gemenskapsfrämjande musik.  
 

(Forts. på sidan 2) 

André de Quadros 

mailto:Ulf.Schuberth@mideye.com


Utrikesdepartementets 

utlandsbloggar 
 

Ett litet tips härifrån Utrikesdepartemen-

tet - nyligen sjösatte vi en bloggsatsning 
där UD-skribenter i olika hörn av världen 
skriver om sin vardag och vad som är på 
agendan i de länder där de är stationerade. 
I dagsläget samlas tio bloggar från fyra 
kontinenter på portalsidan  
http://blogg.ud.se. För er kan vår blog-
gare i Jakarta vara speciellt intressant - 
Johannes Andreasson, som skriver om sitt 
arbete på ambassaden där:  

http://blogg.ud.se/forsta-station-jakarta/  

 
Om ni använder er av nyhetsläsare i t ex 
iPhones kan ni prenumerera på respektive 
bloggare som s k RSS-feed. Ni kan också 

få inläggen från alla tio bloggar i ett enda 
flöde: http://blogg.ud.se/

omvarldsbloggar/feed/  

På Twitter finns vi som @Utrikesdep.  

 
Bästa hälsningar  
Joakim Larsson  
 

Kort om -  

Johannes Andreasson 
 

Jag har nyss påbörjat min första 

tjänstgöring i utlandet, vid den 

svenska ambassaden i Jakarta i Indo-

nesien. Här arbetar jag med bland an-

nat handels- och ekonomiska frågor, 

klimat och miljö samt Sverigefräm-

jande, men arbetet på en ambassad 

innebär att jag också får rycka in och 

hjälpa till inom många andra områden. 

Att ha många olika uppgifter på sin första 

stationering ser jag som ett perfekt sätt att 

lära sig mycket av det uppdrag som UD 

har att utföra. Och på det läggs spänning-

en av att upptäcka ett land som är helt nytt 

för mig. Sammanfattningsvis: det här ska 

bli kul! 

 

Jag har varit anställd på UD i ett och ett 

halvt år och hittills arbetat med nedrust-

nings- och icke-spridningsfrågor samt med 

Sydostasien. Tidigare har jag bl a praktise-

rat vid EU-kommissionen och vid Sveri-

ges ambassad i Washington D.C., studerat 

(Forts. på sidan 3) 

Fortsättning från sida 1 
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(Forts. från sidan 1) 

 
Sedan är Sverige framför allt ett fredligt 
land som arbetar för fred på flera 
internationella plan, och jag har tidigare 
varit i Sverige för att delta i en konferens 
om mänskliga rättigheter.  

 
Ja, jag har förstått att du vid sidan av ditt 
musikaliska engagemang är en aktivist för 
mänskliga rättigheter. Vilka frågor har du 
valt att engagera dig i?  
 
- Jag är engagerad i en mängd projekt som 

är involverade i internationella konflikter, 
till exempel Israel-Palestinakonflikten. 
Men jag är också engagerad i projekt i 
slummen och i fängelser runt om i 
världen. Musik är till för alla människor, 
säger André de Quadros. 

 

 

Text och intervju: Anneli Leijel, SIS Foto: Tahir Pakuwibowo 

Utrikesdepartementet tipsar 

Så här i helgtider kan det vara trevligt 

med några enkla fraser som rör jul- och 
nyårsfirande. Använd och kombinera dem 
så mycket ni bara kan! 
 

Selamat Hari Natal! 
God Jul! 

Selamat Tahun Baru! 

Gott Nytt År! 

Selamat Hari Natal dan Tahun 
Baru! 
God Jul och Gott Nytt År! 

Malam Natal 
Julafton 

Malam Tahun Baru 
Nyårsafton 

Merayakan Natal 
Firar Jul 

Pesta Tahun Baru 
Nyårsfest 

Pesta Natal 
Julfest 
 
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru! 
Önskar vi på SIS. 

Språkrutan 

http://blogg.ud.se/
http://blogg.ud.se/forsta-station-jakarta/
http://blogg.ud.se/omvarldsbloggar/feed/
http://blogg.ud.se/omvarldsbloggar/feed/
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Prastos Mat 

Sup Brenebon 

Kidneybönsoppa från 

Manado 
Ingredienser: 
250 gr högrev/fläskkarré – tärnad 2cm 
300 gr kidney bönor – blötlägg en natt 
5 klyftor schalottenlök – hackade 
3 klyftor vitlök – hackade 
En ¼ del muskotnöt – riven 
5 – 7 kryddnejlikor 
Salt och peppar 
3-4 salladslök i skivor 
Smör/olja 
 

Tillagning: 

1. Stek schalottenlök och vitlök i 

smör/olja, lägg det över köttet 
och tillsätt vatten så det täcker 
köttet och låt koka upp. 

2. Lägg i bönorna och låt koka, till-

sätt riven muskotnöt och krydd-
nejlikor. 

3. Salta och peppar och koka tills 

bönorna blivit mjuka men inte 
kokat sönder. 

4. Lägg sist salladslöken i grytan. 

5. Servera med färsk sambal och 

lime 

Maila mig gärna 

om du har frågor 

om indonesisk 

matlagning eller 

om du har tips du 

vill dela med dig. 

 

praastos@yahoo.se 

UD-Bloggen 

Europakunskap och sociologi i Göteborg 

samt pluggat arabiska i Kairo. 

 
Strax innan jag fyllde sex år lämnade jag 
och min familj Sverige för att åka till 
dåvarande Zaïre (nuvarande Kongo-
Kinshasa), där mina föräldrar skulle 
jobba. Vi stannade i två och ett halvt år. 
Därefter kunde saker aldrig mer bli sig 
lika. Jag hade nog inte varit på ambassa-
den i Jakarta idag om det inte vore för 
denna historia. 
 
Så, välkommen att följa mina öden och 
äventyr som ung diplomat i Rikets tjänst i 
Indonesien på denna blogg! Från en am-
bassad långt från dig. 
 

 

Utdrag från bloggen 
 

INDONESIEN! 

01 december 2010 kl 14:26 
av Johannes Andreasson 
 
Indonesien listas i ansedda magasi-
net Foreign Policy som en förbisedd 
nyhet 2010 och kommande stormakt 
framöver, skriver Teo idag på UD-
bloggen. 
 
Det är helt rätt. 
 
Förutom alla de ekonomiska indikatorer 
tidningen tar upp så väntas också antalet 
Internetanvändare tredubblas till 2015. 
Den unga befolkningen tar snabbt till sig 
ny teknologi, såsom sociala medier, 
Blackberry etc. Många använder också 
internet mobilt snarare än att ha en trad-
itionell kabel in till datorn. Redan steget 
före? 
 
Landet är ett föredöme gällande att 
komma överens över etniska och reli-
giösa skiljelinjer. Sex officiella religioner, 
240 miljoner innevånare, mer än 15 000 
öar, på en bredd som motsvarar avstån-
det mellan London och Lagos. På papp-
ret nästan omöjligt att hålla ihop, men 
Indonesien lyckas. 

 
Som ett demokratiskt land med muslimsk 
majoritet, medlemskap i G20, och gott 
anseende i Asien och bland NAM-länder, 
så har Indonesien alla förutsättningar att 
också ta en ledarroll i en rad frågor: kli-
mat/miljö, anti-radikalisering, Mella-
nöstern, regionala säkerhetsfrågor etc. 
 
En stor inhemsk marknad och konsumt-
ion som gjorde att landet klarade finans-
krisen med flaggan i topp. Naturresurser 
i mängder, bördig jord, världens största 
guldgruva, världens största tillgångar på 
geotermisk energi etc. 
 
Om man multiplicerar BNP-tillväxt med 
folkmängd i världens länder och illustre-
rar detta med proportionerliga cirklar på 
en världskarta så ser man knappt annat 
än Kina, Indien och Sydostasien. Kort 
sagt: 
 
Det är här det händer! 
 
*** 
 
Q: Men alla problem och svårigheter då? 
A: Dem tar vi en annan gång. 
 
 
 

Johannes Andreasson 

(Forts. från sidan 2) 

Bloggens skribent, Johannes Andreasson 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/11/29/the_stories_you_missed_in_2010
http://blogg.ud.se/blog/2010/11/30/bildt-twittrar-fran-kazakstan/
http://blogg.ud.se/blog/2010/11/30/bildt-twittrar-fran-kazakstan/
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement


B 

FÖRENINGSBREV 

 

 

Kalendarium och information 

Porto 

Betalt 

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften? Bli medlem nu! 

Årsavgiften för familj är 225kr/år. För en person 175kr/år. 

Postgiro 4339734-8 

Uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Returadress: Kasbyvägen 8, 191 38 Sollentuna. 

Svensk-Indonesiska Sällskapets traditionella julgransplundring 
 

Söndag den 16 januari kl. 14:00 - 16:00 

Hartwickska Huset, S:t Paulsgatan 39C, Stockholm. Ingång från gatan. 

T-bana: Mariatorget. Buss: 43, 55, 66 
 

Inträde 40 kr/person (medlemmar) 
60 kr/person (icke medlemmar) 

 

Anmäl ert deltagande senast 12 januari via telefon eller e-post till: 
 

Anneli Leijel 

Tel: 076-527 25 83 
E-post: anneli_leijel@yahoo.se 

Svensk-Indonesiska Sällskapet 
 

Inbjuder till årsmöte. 

Söndag den 6 februari 2011 kl. 14.00 - 16.00 
 

Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 

(Fältöversten) Ingång vid busshållplats 1, 4, 72 
T-bana: Karlaplan uppgång Valhallavägen. Buss nr 1, 4 och 72 hållplats Värtavägen. 

 

Program: 
Årsmöte 

Indonesisk buffé, kaffe /te (kostar 50 kr/person) 
 

För att maten skall räcka till alla, är vi tacksamma om ni anmäler ert deltagande 
senast den 1 februari via telefon eller e-post till:  

 

Anneli Leijel 

Tel: 076-527 25 83 
E-post: anneli_leijel@yahoo.se 

 

Välkommen - Selamat Datang!!! 


