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MUSIK

Musikalisk provkarta
Om Brita Byströms orkesterverk Persuasion sökte övertala oss om vikten av
skilda rytmer och taktarter i musiken, vid lördagens konsert, betonades
klangfrågorna i Debussys impressionistiska Nocturnes.

Samtidigt är det melodierna som utgör de bärande momenten i Franz Schuberts
scenmusik till Rosamunda. Se där, en provkarta på musikens byggstenar.
 
Allt detta samsades sida vid sida vid lördagens lite spretiga orkesterkonsert med
symfonikerna. 
 
Förre chefdirigenten Lü Jia besökte sin gamla arbetsplats och han var sig lik.
Tekniskt sett dirigerar han oklanderligt med plats för gester och blickar till de olika
insatserna. Fortfarande sker detta på bekostnad av temperament och emotion; det
är svårt att avläsa vad han tycker och känner. Där hade körerna behövt mera hjälp i
Schuberts Rosamundamusik. Istället för att hålla igen borde Lü Jia generöst öppnat
upp för körklangen så att den lättare hade nått ut i denna svårsjungna lokal.
 
 
Jag måste tillstå att jag har svårt att ta till mig denna förromantiska musik, som med
sina upprepande självklarheter bara verkar tröttande på mig. De bägge körerna och
solisten Janna Vettergren gjorde emellertid utmärkta insatser. Igenkännandets glada
miner syntes i den bedårande satsen, vars melodi Hasse och Tage har fått oss att
lära känna som sången Längtans blå blomma ur Spader Madame!
 
 
Betydligt intressantare var Debussys musik Nocturnes. Efter en mera flyktig 
inledning, lockade dirigenten fram berättandet i mellandelen. Den avslutande Sirènes
blev till ett spännande visionärt töcken, där damkören behandlades instrumentalt
som en integrerad del av orkesterapparaten. 
 
Britta Byström arbetar i sitt korta orkesterverk Persuasion med täta aktiviteter;
stråkglissandon och blåsaratttacker som kontrast till uttunnande partier och tystnad.
I detta spänningsfält skapar hon både en välgörande drive i musiken och en
nyfikenhet på att få höra mera.
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Den akademiska damkören Linnea, Linköpings Studentsångarförening Lihkören.
 
Instud: Anna-Carin Strand, Hans Lundgren 
 
Dirigent: Lü Jia
 
Musik av: Byström, Debussy, Schubert.
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