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En givande Bach-konsert gavs på lördagskvällen i Matteus kyrka. Östgöta kammarkör från
Linköping gjorde ett mycket gott intryck i flertalet programinslag.

MUSIK 
ÖSTGÖTA KAMMARKÖR 
Dirigent: Hans Lundgren 
Orgel: Henrik Alinder 
Cello: Beata Söderberg 
Program: J.S. Bach: Triosonata nr 1 för orgel, Svit nr 1 G-dur för cello, Singet dem Herrn,
Wachet auf 
Matteus kyrka, Norrköping

Konserten inleddes med sången Mitt hjärta fröjda dig. Framförandet präglades av vitalitet
och engagemang. Text och musik förenades i väl sammanhållna fraser.

En fin kombination skapades med Wachet auf, först i orgelversion och därefter, nästan
attacca, som körsats. Det fanns skön rytmisk spänst i orgelspelet och det inspirerade
sannolikt kören att fortsätta i samma anda med aktiv satsning och fin körklang.

Lika övertygande var inte kören i motetten Singet dem Herrn ein neues Lied. När kören
formerade sig till åttastämmig dubbelkör decimerades täthet och klanglig lyster i
sopranstämman, som emellanåt tedde sig ganska tunn.

Men denna motett är en krävande uppgift och enbart bedriften att genomföra prestationen
på rimligt sätt är värd uppskattning. Det skapades under framförandet en tät stämning,
som tyvärr trasades sönder av störande applåder då kören gjorde ett kort uppehåll mellan
ett par avsnitt.

Basso continuospelet med cello och orgel fungerade bra i motetten. Beata Söderberg
framträdde även solistiskt i Bachs Cellosvit nr 1 G-dur. Hon är en skicklig cellist med
driven vänsterhandsteknik. Men det är inte liktydigt med att hon kan levandegöra en hel
Bachsvit.

De sju satserna avverkades med alltför litet profilering av de skilda danskaraktärerna.
Framförandet blev långtråkigt. Tempi varierades för all del. Men de snabba satserna
Courante och Gigue fick bismak av jäkt och forcerat uttryck. Mest övertygande var
Sarabandsatsen med upphöjt lugn och subtila dynamiska schatteringar.

Det allra finaste intrycket gjorde Östgöta kammarkör i tre olika versioner av koralen Nu
vilar hela jorden, som avslutade programmet. Koristerna placerade utmed kyrkans
långvägar utvecklade en härlig körklang, som mötte lyssnarna med något av riktad
stereoverkan. Kören visade dirigenten stor uppmärksamhet och detta i kombination med
koncentration och klanglig lyhördhet gjorde körsättningarna av Isaac, Praetorius och Bach
till konsertens höjdpunkt.
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