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Engagerande säsongsfinal 

Östgöta Blåsarsymfoniker och Olle Persson i Motala Folkets hus 

Östgöta Blåsarsymfoniker, Olle Persson, baryton, körerna Linnea och Lihkören. 
Folkets hus, Motala 

Det program som Blåsarsymfonikerna satt samman till avslutningen av sin 
abonnemangssäsong var i mina öron intressant och engagerande från 
början och till slut.  

Händels "Fyrverkerimusik" i originalsättning för oboer, fagotter, 
trumpeter, valthorn och slagverk gjorde att vi alla blev någorlunda sams 
med den svårflörtade akustiken.  

Därtill var det snärtigt och musikantiskt framfört.  

Oupplösligt äktenskap 

Två av kvällens verk var skrivna för barytonsolo, manskör och orkester 
(inkluderande ett ljusblått orgelharmonium).  

I Martinus "Soldatmässa" sjöngs på tjeckiska, ett språk i vilket mina 
kunskaper inte ens är mätbara.  

Ändå greps jag av det sjungna ordet, det tjeckiska språkets profil ingår ett 
oupplösligt äktenskap med Martinus avskalade och egenartat 
sparsmakade tonspråk.  

Det mesta Martinu hade att säga gjorde han genom orkestern, varken 
solisten Olle Persson eller Lihkören hade några centrala och bärande 
roller. De vokala inslagen var märgfulla i sig själva, men de var mer 
sårbara än instrumenten för akustikens livlöshet. Härvid avslöjade kören 
en brist på precision i unisona partier. Det långa a cappella-avsnittet mot 
slutet imponerade dock, vackert och perfekt intonerat.  

Träffade rätt 

"Berliner Requiem" av Kurt Weill är mer av ett genuint körverk. Både Olle 
Persson och Lihkören träffade rätt i den typiskt weillska karaktären. Även 
för Blåsarsymfonikerna var detta ett tacksamt idiom, rikt på 
uttrycksmöjligheter.  

Jag minns även från tidigare hur väl de tagit vara på Weills spännande 
men lätt undanglidande personlighet.  



I och med denna säsong slutar Arie van Beek som chefdirigent efter fyra 
år.  

Vi kommer säkerligen att få återse honom som gästdirigent.  

På mig har han ända från början gjort ett habilt och kunnigt intryck. 

Konserter i Linköping 

På grund av denna tidnings pressläggning var jag tvungen att bryta upp 
från konserten utan att ha fått höra Stravinskijs "Cirkuspolka" och 
Stenhammars "Vårnatt", där damkören Linnea anslöt.  

Nya chanser ges dock torsdag och fredag, då konserten ges i Linköping.  

GUNNAR EKERMO 

  

 


