Lindesberg Släktforskare ger konsert: Genom släktforskning hittade
pianisten Chris Falteisek sina rötter i Gusselby. I morgon söndag ger han en
konsert i Lindesbergs kyrka. May 19 2012 Nerikes AllehandaText och bild:
Ulrika Stoetzer
Chris Falteiseks mormors mormor utvandrade från Gusselby under 1800-talet.
Detta har han fått reda på genom sin släktforskning. 2004 kom han hit för första
gången.
- Då trodde jag inte att det fanns några släktingar kvar här, säger Chris.
Men det fanns det. Bland annat Lil Andersson som bor i Gusselby.
Chris tycker att det var mycket spännande att komma till Lindesberg eftersom
han hade gamla bilder härifrån.
- Jag har en bild från 1915 på kyrkan, så det var roligt att komma hit och se den
i verkligheten, säger Chris som nu är tillbaka i Lindesbergstrakten för tredje
gången.
Chris Falteisek bor i Minnesota och han är pianist och kompositör. Han jobbar
som kyrkomusiker och har gjort en del skivinspelningar. I morgon eftermiddag
ska han ge sin första konsert i Sverige. Han ger den tillsammans med Tillaskören i
Lindesbergs kyrka och det är Chris egna kompositioner som kommer att framföras.
Framöver skulle han gärna vilja spela in en skiva med svenska toner och Chris
hoppas på ett samarbete med sin släkting Lil.
- Vi har pratat om att hon ska skriva svensk text till min musik.

Lindesberg Genealogist Gives Concert: The Genealogist and Pianist, Chris
Falteisek has Roots in Gusselby. Tomorrow, Sunday, He Gives a Concert in
Lindesbergs' Church - Reprinted from an article by Ulrika Stoetzer in the May
19, 2012, Nerikes Allehanda Newspaper
Chris Falteisek's great-great-grandmother emigrated from the Gusselby area
during the 1800's. He has learned this through his genealogy. In 2004, he visited
Sweden for the first time.
"Then, I did not know there were any relatives left here," says Chris.
But there were. Among them was Lil Andersson who lives in Gusselby.
Chris thought it was very exciting to come to Lindesberg because he had old
pictures from here.
"I have a picture from about 1915 of the church, so it was nice to come here
and actually see it," says Chris, who is now back in the Lindesberg region for the
third time.
Chris Falteisek lives in Minnesota and he is a pianist and composer. He works
as a church musician and has done some recordings. Tomorrow afternoon, he will

give his first concert in Sweden. He gives it with the Tillas Choir in Lindesberg's
Church and it's Chris's compositions that will be performed.
In the future he would like to record an album of Swedish music and Chris is
hoping for a collaboration with his cousin, Lil.
"We've talked about that she should write Swedish lyrics to my music."

