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Mästerverk i S:t Lars kyrka

Uppfinnandet av datachipset är en baggis jämfört med hur Bach använder fugan. Det
anser åtminstone Hans Lundgren, som dirigerar Östgöta kammarkör ikväll i S:t Lars kyrka
i Linköping.

Det är dags för andra omgången av Bach x 6, en konsertserie med Bachs alla sex
motetter, sex cellosviter och sex triosonater för orgel. Eftersom siffran sex återkommer i
sammanhanget blir det även sex konserter i serien.

-- Ordningen på konserterna är rent slumpmässig. Verket som framfördes vid den första
konserten i september var det enda som inte är begravningsmusik, säger Hans Lundgren.

Det stycke som framförs i kväll är ett beställningsverk, skapat av Bach när han arbetade i
Thomaskyrkan i Leipzig, när rektorn på den lokala skolan hade dött. Tre dagar fick han på
sig att skriva och studera in stycket tillsammans med en kör bestående av 12-åriga
skolpojkar. Resultatet blev ett mästerverk som lever kvar idag, 250 år efter hans död.

-- Jag har levt med stycket i 35 år och det är fortfarande fascinerande för mig, säger Hans
Lundgren.

Förutom Östgöta kammarkör, framträder två unga Linköpingsmusiker, Märta Hjelmfors på
cello och Henrik Alinder på orgel.

Märta Hjelmfors har frilansat i de flesta av landets orkestrar, framträtt som solist bland
annat med Norrköpings symfoniorkester och inte minst sysslat med barnteater (många
minns henne säkert som trollet Greta med elcellon).

Henrik Alinder är anställd som organist i Leksands kyrka och uppträder även flitigt över
landet.

Östgöta kammarkörs verksamhet har legat på is under ett helt år på grund av brist på tid
och pengar. Från och med den här terminen verkar de på uppdrag av kommun och
landsting och kan därför börja sitt arbete på nytt, med en något annorlunda
sammansättning.

Ytterligare en Bachkonsert är redan inplanerad och kommer att hållas i juni nästa år.
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