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Coro Grande 

Helsingborgs, Karlstads och Östgöta kammarkör.  

Dirigenter Sverker Zadig, Mats Kästel och Hans Lundgren.  

Musik av Mahler, Bach, Sandström, Tavener, m fl.  

Missionskyrkan Linköping  

Vad är egentligen skillnaden i musikupplevelse mellan en kammarkör och 
en stor kör? Konserten i Missionskyrkan i lördags gav många möjligheter 
till jämförelse och reflektion vad beträffar körers storlek och framtoning.  

Östgöta kammarkör och Hans Lundgren har flera gånger ingått i liknande 
samarbetsprojekt, det är lovvärda initiativ. Helsingborgs- och 
Karlstadkören är liksom östgötakören högklassiga ensembler som 
förtjänar en större publik än den som mötte upp denna dag.  

Spontant kan man konstatera att körerna på flera sätt liknade varandra. 
Klang och tonbildning låg nära. Repertoaren var också till stor del inom 
samma tradition och stil.  

Helsingborgskören avvek dock något främst på grund av sin mindre 
numerär. Runt 15 sångare mot de andras runt 25. Det innebar att klangen 
och uttrycket där blev mindre homogen och mer individuellt präglad. Lite 
spretigare alltså, men samtidigt uppfriskande med mer variation i 
klangfärg.  

Körerna sjöng var för sig ungefär halva programmet. Däremellan möttes 
de två och två eller alla tre tillsammans i den stora kören (Coro Grande). 
Det blev mäktiga intryck av exempelvis Mahlers "Ich bin der Welt 
abhanden gekommen": 16 stämmor i ett symfoniskt upplagt stycke, gav 
en märklig orkestral effekt. Här liksom i fler av de stora uppsättningarna, 
skulle jag dock önskat mig ett större rum där efterklangen kunde fått 
klangen att växa och smälta samman.  

En stor del av programmet utgjordes av krävande polyfona och polytonala 
verk, ibland på gränsen av vad körerna förmådde, som i Vagn Holmboes 
spännande "Beatus vir", där Karlstads kammarkör inte riktigt kunde hålla 
ihop stycket. Den rytmiska talsångsdelen hade emellertid fin spänst och 
den lågmälda avslutningen var effektfull.  

Helsingborgskören hade valt de något enklare madonnasångerna av 
ytterligare en dansk tonsättare Lange-Müller. I dessa hymner ljöd en ljus 
och vän senromantisk ton. På minussidan kan här nämnas tendenser till 



orenhet mellan stämmorna, liksom en lite ihålig, tunn sopranstämma. 
övervägande var det dock mycket samsjunget. Sången blev som bäst till 
ett böljande organiskt landskap.  

Ett av de bäst framförda inslagen var de latinska mässatserna av Frank 
Martin. Här samverkade vår östgötska kammarkör med Karlstadkören, till 
fin tyngd och tät klang. Den ljuvt lyriska stilen växte till en kraftfull 
avslutning där även helsingborgarna anslöt.  

Även om den lilla kören är mer stimulerande att möta i konsertform, var 
programmets samlade behållning ändå de stora verken som man sällan 
får tillfälle att höra "live". Sven-David Sandströms tonsättning ur 
Uppenbarelseboken är musik som sätter spår, både genom sin 
massverkan och den spänning och laddning som de tre körerna här 
lyckades förmedla.  
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