
Oratorium för vår tid 

A Child of Our Time, oratorium av Sir Michael Tippett.  

Akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångarförening 
Lihkören, Östgöta Kammarkör, Linköpings Akademiska Orkester.  

Solister: Tua Åberg, sopran, Maria Wassrin, mezzosopran, Johan 
Sandberg, tenor, John Lundgren, baryton.  

Körinstudering: Hans Lundgren, dirigent Jonas Dominique.  

De Geerhallen, Norrköping.  

MICHAEL Tippets musik sänder humanistiska budskap med en inneboende 
uttrycksfull kraft. Innehållet i "A Child of Our Time" (Ett barn av vår tid) 
bottnar i Tippets bilder från sina besök i norra Englands koldistrikt i början 
på 30-talet. Hans möte med kolgruvearbetarnas familjer med svältande 
barn väckte en medvetenhet om den rådande sociala orättvisan och 
Tippet kände ett behov av att visa sin solidaritet med de utsatta.  

Indignationen över de rasförföljelser som sedan kom i mitten och slutet av 
30-talet framkallade de inre bilder han burit med sig från 
kolgruvedistrikten och påskyndade arbetet med oratoriet "Ett barn av vår 
tid", som fick sitt första framförande år 1940.  

Engagerande  

Detta vokalverk har nått en stor publik tack vare det intensiva tonspråket 
och det engagerande innehållet i texten, som tyvärr även i dag är 
högaktuellt.  

Tippets musik kräver mycket av den eller de som svarar för instuderingen. 
Verket bygger på många inre bilder, som skall projiceras och ges förfinade 
andliga uttryck. Budskapet tillåts aldrig att förråas i sin kommunikation 
med oss lyssnare, endast förklaras.  

Hans Lundgren, som svarat för körinstuderingen, har lyckats med att få 
fram detta och forma de tre körerna till en klangkropp som bildligt 
uttryckt klädde av lyssnaren alla ovidkommande intryck.  

De fyra solisterna gav med sina utmärkta insatser lyssnaren den 
fördjupade känslan för "individen" i kollektivet, som gör hela verket så 
intressant, så berättande.  

Hallå, publiken!  



Tua Åberg har en välklingande sopran, som hon med sin skickliga 
sångteknik formade till ett mycket njutbart framförande. Mezzosopranen 
Maria Wassrin, tenoren Johan Sandberg och barytonsångaren John 
Lundgren gav med skön sång liv och känsla till sina "rollgestalter".  

I "Ett barn av vår tid" samverkar de fyra solistinsatserna på ett givande 
sätt med kören, vilket ger en mera enhetlig bild av vad verket har att 
säga oss.  

Tippets orkestersats är i alla sina delar inte helt enkel att utföra, men 
orkestern klarade sin roll som tredje betydelsefulla part att gestalta 
oratoriet till ett tankeväckande budskap. För den fina samklangen mellan 
solister, körer och orkester svarade dirigenten Jonas Dominique.  

För den musikintresserade Norrköpingspublikens del var det ett generande 
litet antal besökare (50 i publiken, 130 på scenen) –  
1 000 personer till hade fått plats! Detta tycktes dock inte hämma solister, 
kör och orkester från att ge sitt allra bästa.  

HANS WENNERING 

Ges i Linköping  

Konserten ges i Konsertsalen Linköping 4 juni – missa inte detta tillfälle. 
"A Child of Our Time" är ett oratorium med stor skönhet och angeläget 
ärende.  

 


	Oratorium för vår tid

