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KLASSISKT

Dirigentens och sångarnas kväll

ÖSTGÖTA KAMMARKÖR under ledning av Hans Lundgren har föresatt sig att, med
instrumentalsolistisk hjälp, framföra Bachs sex triosonater för orgel, hans sex cellosviter
och hans sex motetter. Den första konserten ägde rum i september och i torsdags kväll
var det alltså dags för den andra.

Men programmet var mer omfattande än så. Henrik Alinder framförde på orgeln två av de
s k Schüblerska koralerna, som bygger på samma material som två kantatsatser, vilka
kören sjöng.

Teknik utan fläckar

Men det var andra verk som stod i centrum och först triosonatan i c-moll (BWV 526) för
orgel, troligen tillkommen i Leipzig 1727. Med fläckfri teknik musicerade Henrik Alinder.
Första satsen har beteckningen "vivace", vilket ju betyder "livligt", och satsen fick
verkligen en livlig, glad, låt oss säga världslig prägel.

I andra satsens largo kunde man ägna sig åt att beundra Bachs polyfona mästerskap för
att i den tredje imponeras av Alinders lyckliga förmåga att tydliggöra satsens struktur,
själva bygget så att säga.

Märta Hjelmfors hade på sin lott den andra av de sex cellosviterna. Dessa är ju, vilket ofta
framhålls, ofantligt krävande, inte bara musikaliskt-tekniskt utan andligen; inspelningar
och konsertframföranden av gamla mästare som Starker, Mainardi och Casals brukar ju
ibland framställas som andliga testamenten.

Jag fäste mig vid att Märta Hjelmfors både i Allemanden och den avslutande Giguen
demonstrerade ett härligt temperament, liksom hon i den näst sista underströk den
dansanta rytmen och så förenade det avspända med det värdiga. I Preludiet och Couranten
hade jag föredragit ett något lugnare tempo.

Ren, frisk klang

Men Hjelmfors och Alinder får ursäkta: i första hand var det ändå sångarnas och
dirigentens kväll. Jag tycker om Hans Lundgrens sätt att dirigera. Samtidigt som han
uppenbarligen ger sina sångare trygg vägledning får vi som lyssnar besked om vad han
hoppas att vi skall få ut av körens sång. Och som denna kör sjunger! Stämmorna är skönt
välbalanserade, klangen är frisk och ren och den fina variationen i rytm och tempo gör
framförandet levande.

Också om text och musik talar om allvar så är det i grunden fråga om ett ljust
musicerande.

Det avslutande numret, samma melodi gestaltad av H Isaac, Praetorius och Bach, blev en
alldeles storartad avslutning på detta evenemang.
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