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Annonsunderlag finns att ladda ner på:  
http://www.nll.se/webb/Kultur--och-utbildning/Norrbottensmusiken/Arrangorsservice/Annonsunderlag/

Kontakt för mer info: Rigmor Flodmark, marknadsförare tel: 070-573 08 82  
eller Kent Ekberg, regissör tel: 070-604 88 21 eller gå in på www.vokalensemblen.se

framförs under påskveckan av

Erik Westbergs Vokalensemble och  
Norrbottens Kammarorkester

Jesu sju ord 
på korset

Jesus på korset är en berättelse om tro, kraft och andlig rikedom. Har den berättelsen  
något mer att säga oss människor idag utöver själva trosfrågan?  
Det var med den utgångspunkten vi började arbeta.

I de grekiska tragedierna försökte hjältarna undkomma sitt öde och blev därför sitt ödes 
offer. I berättelsen om Jesus möter vi en hjälte som orkar söka upp sitt öde och därmed 
befria sig.

Den moderna forskningen om människan har gett oss ny kunskap att förstå våra skilda 
öden. Vi förstår mer orsakerna bakom skam och skuld och hur ondska kan uppstå.  
I kampen för kärleken är dessa insikter värdefulla.

Vår förhoppning är att i denna föreställning gestalta något av detta i en stiliserad form. 
Och att denna gestaltning kan lägga till ytterligare en dimension till musikens och körens 
övriga kvaliteter.

Erik Westbergs Vokalensemble har denna gång utökats till 23 sångare och Norrbotten 
Kammarorkester består av 14 stråkmusiker, dirigent är Erik Westberg.

Konserten inleds med Bjørn Andor Drages körstycke Klag-Lied, en bearbetning  
av en 1600-talskoral komponerad av Dietrich Buxtehude och Arvo Pärts Psalom  
för stråkorkester.

TuRNéPLAN
LuLEå Måndag 29 mars – Luleå Domkyrka kl.19.00

uMEå Tisdag 30 mars – Umeå Stadskyrka kl.18.00

SJäLEVAD Torsdag 1 april – Själevad kyrka kl. 20.00

SuNDSVALL Fredag 2 april – Gustav Adolfs kyrka kl.18.00

PITEå Lördag 3 april – Hortlax kyrka kl.18.00

Bjørn Andor Drage: Klag-Lied för kör a cappella 
Arvo Pärt: Psalom för orkester

James MacMillan: Seven Last Words from the Cross för kör, soli och orkester


