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Välljudande sakrala toner när Cappellorna mötte Linnea

Både tillsammans och var för sig visade de båda körerna La Cappella och gästande Linnéa
prov på sång av hög klass vid konserten i Missionskyrkan i lördags, konstaterar Per Åberg.

Musik

Medan katten är borta ... När nu OD har åkt till USA bjuder damkörerna Uppsalapubliken
på körsång. Vår egen La Cappella hade bjudit in den akademiska damkören Linnéa från
Linköping, och de två körerna serverade ett välljudande program med sakral 1900-
talsmusik i Missionskyrkan i lördags.

La Cappella inledde med ett Ave Maria av David McIntyre, ett stycke som nog skulle klinga
bra även i Domkyrkans akustik. Ur Knut Nystedts Kärlekens lov sjöngs den avslutande
delen, och så framfördes holländaren Henk Badings Stabat mater, ett verkligt kraftprov.
Karin Eklundh och hennes drygt tjugo sångare är väl samsjungna; det märktes på
musiken, som blev levande och intressant.

Mäktigt och fullödigt

Så strömmade Linnéorna upp på podiet, och man grupperade sig i två körer inför Gustav
Holsts Ave Maria. Under Hans Lundgrens ledning växte musiken fram, mäktig och fullödig.
Det är synd att man så sällan har två damkörer till hands! I Mendelssohns Surrexit pastor
bonus medverkade också Gunvor Solén på orgel samt tre solister, och nog var
framförandet bättre än den musiken förtjänar.

Hans Lundgren visade sig även vara en mycket trevlig presentatör. Han kände sig stolt,
sade han, över att få musicera tillsammans med den kör som hade inspirerat till bildandet
av den akademiska damkören Linnea för två år sedan. Men hans kör behövde verkligen
inte skämmas för sig.

Olika rondör

O come let us sing av Egil Hovland och Sanctus av André Caplet sjöngs frejdigt och fylligt,
och Ave Maria av Michael Head och Ave verum corpus av den lettiskfödde Imant Raminsh
blev vackra och stämningsfulla. De omkring femtio damrösterna från Linköping har i
jämförelse med La Cappella inte riktigt samma rondör i klangen? ett vin från 1986 är trots
allt mer lagrat och mognare i smaken än ett från 1997.

Men friskheten var det inget fel på: insatserna var precisare hos östgötskorna, vilket
märktes inte minst i den baskiske kompositören Javier Bustos Salve Regina.

Folkliga klanger

Så slogs körerna ihop igen, denna gång under Karin Eklundhs ledning, och man framförde
tre sånger med folkliga förtecken. Karin Rehnqvist har gjort en vacker melodi till texten
Var inte rädd för mörkret, men jag sätter ett stort frågetecken för det "folkliga" i den
kompositionen. Man fångar inte folkmusikens själ genom att föreskriva tonande
konsonanter och förslag till vissa toner. Resultatet låter bara utstuderat och instuderat.

Betydligt mer folklig spontanitet uppvisades i det sydafrikanska Hosanna, som sjöngs
utantill (förstås!), med ackompanjemang av danssteg, glada tillrop och congas. Även Frode
Fjellheims arrangemang av Härlig är jorden fick ett skönt gung med trumma och ett
jojkliknande ostinato.



Klart att det blev ett extranummer: Bred dina vida vingar, i en annorlunda melodivariant
än den vi är vana vid. Publiken hade nog sjungit med annars.

PER ÅBERG

 


