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Pattersons Magnificat uruppförs

ÖSTGÖTA KAMMARKÖR och Östgöta Blåsarsymfoniker samarbetar vid två tillfällen det här
spelåret. På lördag framför de Paul Pattersons Magnificat (1993) och Sven-David
Sandströms Frihetsmässa (1996).

Hans Lundgren dirigerar de medverkande. Han jämför Paul Patterson med den samtida
kompositören John Rutter.

– Patterson är lite seriösare, lite kärvare, mer för kören att bita i. Det här är en stor
utmaning för oss.

Sven-David Sandström har använt texter av Tomas Tranströmer i sin Frihetsmässa. Verket
beställdes till Musik vid Siljan 1996.

Konserten ges i S:t Lars kyrka i Linköping på lördag den 17 november och i Kisa kyrka
torsdagen den 22 november. Henrik Alinder, orgel, och Dan Larsson, klarinett, medverkar
också.
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Han älskar brass och Arsenal

Magnificat är glädje och lovsång. Jungfru Marias egna ord om sitt märkliga moderskap.
Texten har tonsatts av flera kompositörer, Monteverdi och Bach – och Paul Patterson.

Britten Paul Patterson skrev sitt Magnificat för åtta år sedan. På lördag får det sitt svenska
uruppförande när det framförs av Östgöta Kammarkör och Östgöta Blåsarsymfoniker i S:t
Lars kyrka i Linköping. Torsdagen därpå ges verket i Kisa kyrka.

Paul Patterson tycker om sitt verk. – Det är melodiöst och rakt på sak. Mycket glädje och
fest. Och brass. Paul Patterson gillar brass. Han utbildade sig till trombonist vid Royal
Academy of Music i London. I början av 1970-talet övergick han till att komponera. En av
lärarna var polacken Krzystof Penderecki.

– Jag tog stort intryck av honom. Mina första alster var ganska avantgardistiska.

Mer melodiösa verk

Med tiden blev Paul Patterson mer konventionell, som han säger. Han komponerar mest
för körer och vill att även amatörer ska klara av att sjunga hans verk.

– Jag har lärt mig mycket om hur körer fungerar. Senast skrev jag en millenniemässa som
ska passa körer med lite mindre erfarenhet. Den är ganska lätt att ta till sig.

Han är ingen sångare själv men sjunger sina stämmor medan han skriver dem.

– Min röst är inte speciellt vacker, så jag passar på när jag sitter ensam och arbetar.

Hell's Angels

Pendeln har svängt och Paul Patterson är tillbaka i det avantgardistiska sättet att
komponera. I helgen ska hans verk "Hell's Angels" spelas in i en studio i London. Titeln



anspelar på John Miltons fallna änglar likaväl som dagens motorcykelgäng.

– Jag har skrivit det för kör, elförstärkt stråkkvartett, fyra trumslagare och sopransolister.
Det är stort och bullrigt. Kören skriker och väser och pratar och mitt i alltihop pågår en
strid i trumsektionen. Det låter ibland som fotbollsramsor.

"Hell's Angels" har framförts en gång, i Barbican Centre. Paul Patterson tror att
inspelningen ska få flera körer att våga sig på verket.

– Många drar sig kanske när de ser notskriften. Den är rätt fri i stora stycken. Men om
man får höra musiken är det lättare att ta den till sig.

Barock men inte pop

Själv lyssnar Paul Patterson gärna på klassisk musik, helst från barocken. En tonårig son
och dotter fyller huset med pop, men det är inte Paul Pattersons melodi.

Huvudintresset vid sidan av musiken är fotboll – vad annars.

– Hela familjen gillar fotboll. Vi bor i närheten av Highbury och går gärna på Arsenals
matcher. Men det är svårare att få biljetter till fotboll än till konserter – och mycket
dyrare.

HELENA LUNDBERG


