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KLASSISKT

Körmusik att glädjas åt

6 X Bach 
Beata Söderberg, cello 
Henrik Alinder, orgel 
Östgöta kammarkör 
Dir. Hans Lundgren 
S:t Lars Kyrka i Linköping

JOHANN SEBASTIAN BACH är som vi alla vet outtömlig. Vi blir aldrig färdiga med honom,
och från varje möte med hans musik kommer vi rikare, starkare och gladare. I torsdags
kväll mötte vi honom i S:t Lars Kyrka, vid den tredje av de konserter som hittills
arrangerats under den gemensamma rubriken "6 X Bach".

Avsikten är ju att i sex konserter presentera sex verk av Bach inom tre olika genrer: sex
solosonater för cello, sex triosonator för orgel och sex motetter.

Teknisk skicklighet

Torsdagens konsert inleddes med triosonatan i d-moll (BWV 527). Henrik Alinder spelade
och framförandet präglades av exekutörens omsorg och auktoritet: genomtänkt och
tydligt. Alinder föreföll mig också att vilja betona verkets inåtvända, meditativa karaktär.

Beata Söderberg framförde den tredje cellosviten, den glada i C-dur. Hon har förvärvat en
avsevärd teknisk skicklighet, och föreföll inte att ha några svårigheter. Jag tilltalades av
hennes rytmiska spel i Allemanden och tyckte att Bourrén överhuvud var utmärkt
framförd. Ändå sätter jag frågetecken för helheten. Jag känner inte att Beata Söderberg
förmedlar något substantiellt om vad denna musik innehåller.

Så kom kören och motetten "Jesu meine Freude"(BWV 227). Den som så önskade kunde i
programhäftet ta del av Hans Lundgrens exposé över verket uppbyggnad och Bachs sätt
att på barockmanér måla i musik. Sådana introduktioner är värdefulla. Bland annat ger de
underlag för erfarenheten att analys och teori på intet sätt ställer sig i vägen för den
emotionella upplevelsen.

Dramatisk nerv

Men även den som begränsar sig till att lyssna får sannerligen ut mycket. Kören visar
denna disciplinerade entusiasm som väl ytterst kommer från dirigenten. Och här sjungs
med en precision och variation i uttrycket som utmärker de riktigt goda körerna. Man kan
glädja sig åt mycket: klangen, förmågan att skapa både dramatisk nerv och innerlig
glädje. För egen del tyckte jag att allvaret i koralen "Gute nacht, o Wesen" berörde mig
mest.

Som vid tidigare konserter avslutade man mycket effektfullt: sångarna längs
kyrkorummets långsidor och dirigenten i mittgången framförde dels Knut Nystedts "Komm,
süsser Tod" och tre versioner av Henrich Isaacs Innsbruck-hymn - Isaacs, Pretorius och
Bachs.
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