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ERIK WESTBERGS  
VOKALENSEMBLE  

Torsdag 23 mars / Stora salen / kl 20.00 

Program
Sven-David Sandström (1942) Te Deum (2011) 6 min /

Tebogo Monnakgotla (1972) Autre Naissance du Jour (En annan gryning) (2017) 
(uruppförande) 4.30 min / Solist: Christina Fridolfsson /

Josefine Lindstrand (1981) Sånger på berget (2017) (uruppförande) ca 15 min / Solist: Peter Dahlgren /
I. Tidig gryning / II. Irrande moln /

 III. Stormen / IV. Sången på berget / 
Johannes Pollak (1993) O Tod (2016) 8 min / Solist: Christina Fridolfsson /

Toshi Ichiyanagi (1933) Fantasy for solo organ (1992) 9 min / Solist: Helena Holmlund
Sofia Gubaidulina (1931) Jauchzt vor Gott (1989) 9.30 min / Solister: Virve Karén, Christina Fridolfs-
son, Tone Antonsson, Anna Risberg, Anders Lundström, Erik Stillesjö, Daniel Åberg, Linus Nordmark 

Besättning
Sopran: Virve Karén / Christina Fridolfsson / Linnea Pettersson / Kristina Sturk / Lotta Kuisma /

 Alt: Tone Antonsson / Indra Lindqvist / Katarina Falk / 
Anna Risberg / Anna-Karin Lindström / Linnéa Martinus /

 Tenor: Anders Lundström / Stefan Millgård / Erik Stillesjö / Goscha Terekhov /  
Bas: Daniel Åberg / Jonatan Brundin / Anders Steinwall / Anders Behndig / Linus Nordmark/ 

Helena Holmlund, orgel / Peter Dahlgren, trombon / Erik Westberg, dirigent

Den här konserten 
sänds direkt av 
Sveriges Radio
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Det är med stor glädje som vi presenterar Erik 
Westbergs Vokalensemble, med spännande gäs-
ter,  under våra musikdagar!  Kören bildades 
1993 och består av 16–20 sångare som kommer 
från norra Sverige och Finland och är verksam-
ma som solister, kyrkomusiker och musiklärare. 
Redan förra året hade vi tillfälle att få presentera 
denna eminenta vokalensemble för New Direc-
tions-publiken. Ensemblen har beställt och ur-
uppfört ett 40-tal verk av bland andra B Tommy 
Andersson, Gunnar Eriksson, Mats Larsson 
Gothe, Jan Sandström, Sven-David Sandström 
och Arvo Pärt.

Över tjugo turnéer till Asien, Europa, Nord- 
och Sydamerika har genomförts. Vokalensemblen 
var engagerad i projektet ”Körsång för fred och 
rättvisa” med turné i Tonga och Samoa vid mil-
lennieskiftet. Detta sågs av den största tv-publiken 
någonsin. 1996 gavs ensemblens första CD Musica 
Sacra ut på skivbolaget Opus3. Sedan dess har yt-
terligare elva skivor hunnit släppas och flera följer. 

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han 
studerade kördirigering för professor Eric Ericson 
vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick 
han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, en-
sembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra 
KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmonis-
ke kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokö-
ren. Internationellt har Erik Westberg anlitats som 
gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional 
de España och Coro Sinfônica do Estado de São 
Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residen-
ce” vid Wollongong University, Australien.

Under ledning av Erik Westberg presenteras 
följande spännande kompositörer och verk:

SVEN-DAVID SANDSTRÖM
TE DEUM

Under ett unikt projekt – då  Sven-David Sand-
ström komponerade musik för Storkyrkan och 
Hässelby församling mellan 2008–2011 – tillkom 
Te Deum. I Bachs anda skulle han skriva ett nytt 
verk var fjortonde dag, att uppföras under hela kyr-
koårets söndagar. Te Deum skrevs till Tacksägel-

sedagen – verkets rytmiskt intrikata orgelstämma 
kontrasteras med kraftfulla utrop ifrån den tolv-
stämmiga kören i människoröstens högsta register. 

TEBOGO MONNAKGOTLA
AUTRE NAISSANCE DU JOUR

”Verket bygger på den madagaskiske poeten 
Jean-Joseph Rabearivelos andra verk i en svit 
om tre som beskriver gryningen. Det första har 
jag redan tonsatt för kör. Det som är slående är 
att han beskriver gryningen väldigt dramatiskt, 
ingen ljuv rosaskimrande gryning.”

– Tebogo Monnakgotla

JOSEFINE LINDSTRAND
SÅNGER PÅ BERGET

”Musiken är skriven till dikter av Edith Söder-
gran. Jag har alltid tyckt om hennes dikter väldigt 
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mycket och tyckt att de känts sångbara. Jag valde 
ut fyra dikter som jag tyckte passade i ett skeende. 
En beskrivning av det lilla och storslagna i livet 
och naturen. 

Jag har valt att skriva för kör a cappella då jag
verkligen vill att man ska få höra körens vackra
klang, Till detta skall det vara en improvisatör – 
Peter Dahlgren på trombon – som får röra om 
i grytan lite och leka med genrerna då jazz mö-
ter klassiskt, eller det improviserade möter det 
skrivna.

Mitt år har varit fint. Jag släppte skiva med
Norrbotten Big Band i april och den fick ett fint
mottagande; bl a tilldelades jag den hedrande ut-
märkelsen Jazzkatten av Sveriges Radio P2.”

– Josefine Lindstrand

JOHANNES POLLAK
O TOD

”Hundra år efter Max Regers död har jag kompo-
nerat ett verk som delar titel och text med Regers 
körverk O Tod. Tanken jag haft när jag tonsatt det-
ta verk är att det skall klinga som ett eko efter Max 
Regers djupa och mustiga komposition. Regers 
verk är skrivet med tunga senromantiska förteck-
en och för att kontrastera mot detta har jag jobbat 
på att skapa ett mer drömskt och skirt tonspråk. 
Kompositionerna delar inget musikaliskt material 
men min förhoppning som kompositör är ändå att 
det skall finnas ett speciellt band mellan verken.  

Johannes Pollak studerar för närvarande vid 
Musikhögskolan i Piteå där han läser en konst-
närlig master med inriktning komposition. Han 
har genom åren studerat för flera internationellt 
framgångsrika tonsättare, för att nämna några: 
Jan Sandström, Fredrik Högberg och Peter 
Lyne. Parallellt med komponerande har Johannes 
Pollak ett brinnande intresse för körsång. Detta 
har lämnat tydliga spår i hans musik och större 
delen av hans produktion består av körverk.”

– Johannes Pollak

TOSHI ICHIYANAGI
FANTASY FOR SOLO ORGAN

Toshi Ichiyanagi (1933–) är en japansk kompo-
sitör som studerade med bland andra John Cage. 
Fantasy for solo organ är ett av hans orgelverk som 
visar på ett urval av orgelns olika klangmöjligheter 
med hjälp olika slags tonkluster, manipulerande av 
luftflödet och dramatiska svälleffekter. 

Verket är ett beställningsverk av kommittén 
för den internationella orgeltävlingen Musashi-
no-Tokyo, 1992. 

SOFIA GUBAIDULINA 
JAUCHZT VOR GOTT

Sofia Gubajdulinas musik kan inte delas upp i 
sakrala och profana kompositioner. Gudstron är 
dock en oskiljaktig länk till Gubajdulinas per-
sonlighet och verk. Som pianisten Maria Yudina 
säger; ”när det gälller Sofia fångas man av den 
ovanliga renheten i allt, hennes tro på sin krea-
tiva bana, på medmänskligheten, på det vackra 
och det sanna i världen. Hon är prim i åsikter, 
handlingar, ord – och förstås kompositioner.

I verket Jauchzt vor Gott (Jubla inför Gud) för 
blandad kör och orgel inspirerades Gubajdulina 
av den lettiske violinisten Gidon Kremer, som 
framfört hennes kompositioner världen över. 
Som konstnärlig ledare för Lockenhaus kam-
marmusikfestival i Österrike hade Kremer bett 
Sofia om en liturgi utifrån texten i psalm 66. 
Urpremiären var dock tvungen att uppskjutas då 
orgeln i Lockenhaus kyrka inte gick att använda. 
Året senare, 1990, skedde uruppförandet i Co-
logne, då av Västtyska radions kör och organis-
ten Wolfgang Gehring under ledning av dirigent 
Robin Gritton.
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PETER DAHLGREN, TROMBON

Peter Dahlgren (f. 1974) påbörjade sin karriär 
som professionell trombonist när han i mitten 
på 90-talet flyttade till Köpenhamn för att stude-
ra på Det Rytmiske Musikkonservatorium. Han 
blev snabbt en av metropolens flitigast anlitade 
trombonister på den blomstrande jazzscenen. I 
kvintetten Out To Lunch nådde han framgång-
ar även utomlands, då de 1998 medverkade och 
vann jazztävlingen i Getxo i Spanien. Peter vann 
också priset som tävlingens bästa solist.

I Danmark spelade och turnerade Peter med 
alla stora namn inom jazzen, och dessutom som 
studiomusiker och på musikaler. Han har turne-
rat över hela världen, bland annat i USA, Argen-
tina, Brasilien, Sydafrika, Kina, och i de flesta län-
der i Europa. År 2004 medverkade han i EBU Jazz 
Orchestra, ett internationellt storband bestående 
av utvalda musiker från hela Europa.

Peter har varit medlem i Norrbotten Big Band 
sedan 1997 där han är lead-trombonist. Han har 
delat scen med internationella artister som Dave 
Liebman, Joe Lovano, Toots Thielemans, Maria 
Schneider, Randy Brecker, Tim Hagans, Chris 
Potter, Carla Bley, Steve Swallow, Thomas 
Sztanko, Paquito D’Rivera, och många fler.

Peter är också verksam som trombonlärare 
vid Musikhögskolan i Piteå.

HELENA HOLMLUND, ORGEL

Helena Holmlund kommer från Umeå och bör-
jade att spela orgel enligt suzukimetoden år 2000. 
År 2012 påbörjade hon sina studier för professor 
Gary Verkade vid Musikhögskolan i Piteå. Hele-
na har avlagt en kandidatexamen i kyrkomusik 
och studerar för närvarande den sista terminen 
på masterprogrammet i solistisk orgel. En del av 
utbildningen har gjorts i Köln och Stuttgart. Vid 
sidan av studierna spelar hon i ett flertal ensem-
bler, undervisar i orgel och piano och tar sig an 
konserter på olika platser i Sverige och Norden. 

Hon har varit orgelsolist på ett flertal turné-
er med Erik Westbergs Vokalensemble. På cd:n 
Gloriosus Chorus som kommer ut på skivbolaget 
Studio Acusticum Records under hösten 2017, 
spelar hon solistiskt samt tillsammans med vokal-
ensemblen verk av bland annat MacMillan, Sven- 
David Sandström, Gubaidulina och Ichiyanagi.
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SÅNGTEXTER

TE DEUM
SVEN-DAVID SANSTRÖM
Text av Niketas av Remesiana (d. ca. 415) samt ur den 
anglikanska hymnboken och Den svenska psalmbokens (1937) 
nr. 604. Översättning ur Oremus: Svensk-katolsk bönbok
 
Te Deum laudamus,
Te Deum confitemur.
Tibi omnes Angeli, tibi coeli et universae potestates,
Tibi Chérubim et Seraphim incessabili 
voce proclamant:

O Gud, vi lovar dig,
O Herre, vi bekänner dig.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och 
sjunger utan ände:

AUTRE NAISSANCE DU JOUR
TEBOGO MONNAKGOTLA

On ne sait si c’est de l’Est ou de l’Ouest
qu’est venu le premier appel;
mais maintenant,
dans leurs huttes transpercées par les étoiles
et les autres sagaies des ténèbres,
les coqs se dénombrent,
soufflent dans des conques marines
et se répondent de partout
jusqu’au retour de celui qui est allé 
dormir dans l’océan
et jusqu’à l’ascension de l’alouette
qui va à sa rencontre avec des chants
imbus de rosée.

Text: Jean-Joseph Rabearivelo
 

Man vet ej om det var från Öster eller Väster 
som det första anropet ljöd, 
men nu håller tupparna mönstring 
i sina hyddor som genomborrats av stjärnor 
och mörkrets andra assegajer, 
de blåser i sina havssnäckor 
och får svar från alla håll 
ända tills han som gått till vila i oceanens 
djup vänder åter 
och lärkan stiger honom till mötes 
med sina daggdränkta sånger 

Tolkning: Ingemar och Mikaela Leckius



20 21

SÅNGER FRÅN BERGET
JOSEFINE LINDSTRAND
Text: Edith Södergran. I, II och IV ur Dikter (1916) 
samt III ur Rosenaltaret (1919) 

I. TIDIG GRYNING

Några sista stjärnor lysa matt.
Jag ser dem ur mitt fönster. Himlen är blek,
man anar knappast dagen som börjar i fjärran.
Det vilar en tystnad utbredd över sjön,
det ligger en viskning på lur mellan träden,
min gamla trädgård lyssnar halvförstrött
till nattens andetag, som susa över vägen.

II. IRRANDE MOLN

Irrande moln ha fastnat vid bergets brant,
ändlösa timmar stå de i tystnad och vänta:
vill dem en jagande vind över slätten strö,
skola de stiga med solen högt över topparnas snö.
Irrande moln ha ställt sig i solens väg,
vardagens sorgefanor hänga så tunga,
nere i dalen går livet med släpande steg,
en flygels toner ur öppnade fönster sjunga.
Lapp på lapp är dalens brokiga matta,
fast som socker är höjdernas eviga snö...
Vintern stiger sakta ned i dalen.
Jättarna le.

III. STORMEN

Nu höljer sig jorden åter i svart. Det är stormen
som stiger ur nattliga klyftor och dansar
allena sin spöklika dans över jorden.
Nu kämpa människor åter – fantom mot fantom.
Vad vilja de, vad veta de? De äro drivna
som boskap ur mörka vrår,
de slita sig ej lös från händelsernas koppelked:
de stora idéerna driva sitt byte framför sig.
Idéerna sträcka förgäves besvärjande armar 
i stormen,
han, den dansande, vet att han ensam 
är herre på jorden.
Världen rår ej om sig själv. Det ena skall
störta som ett brinnande hus, som ett murket träd,
det andra står kvar förskonat av okända händer.
Och solen ser på allt detta, och stjärnorna lysa 
i iskalla nätter
och människan smyger sig ensam sin väg mot den 
gränslösa lyckan.

IV. SÅNGEN PÅ BERGET

Solen gick ned över havets skum och stranden sov
och uppe på bergen stod någon och sjöng...
När orden föllo i vattnet voro de döda...
Och sången försvann bakom tallarna och 
skymningen förde den med sig.
När allt var tyst, tänkte jag blott
att där låg hjärteblod på den 
kvällskumma klippan,
jag anade dunkelt att sången var
om något som aldrig återvänder.
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O TOD
JOHANNES POLLAK

O Tod, wie bitter bist du wenn an dich gedenket
ein Mensch, der gute Tage und genug hat, 
und ohne Sorgen lebet.
Ein Mensch und dem es wohl geht in allen Dingen,
und wohl noch essen mag!

O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
der da schwach und alt ist,
der in allen Sorgen steckt und nichts 
Bessers zu hoffen
noch zu erwarten hat;
o Tod, wie wohl tust du.

O death, how bitter is the remembrance of you
to a person at peace with his possessions,
to a man undistracted and prosper ing in ever ything
and still having strength to welcome a luxury.

O death, your judgement is good to a person
who is needy and lacking strength,
who is in extreme old age and is anxious about ever ything
and who is disobedient and has lost hope.

O död, hur bitter är inte tanken på dig
för en man som lever i lugn och välstånd,
en man utan bekymmer som har framgång i allt
och som ännu kan njuta av en god måltid.

O död, en lycka är det bud du sänder
för en man som är fattig och orkeslös,
en utlevad gubbe som har bekymmer med allt,
som vägrar finna sig och inte längre håller ut.
O död, en lycka är det bud du sänder.

Text: Syrak 41:1-3
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SOFIA GUBAIDULINA
JAUCHZT VOR GOTT 
Ur Psalm 66, från Die Bibel, 
Einheitsübersetzung (1978)

Jauchzt vor Gott,
alle Länder der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens!
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Alle Welt bete dich an
und singe dein Lob,
sie lobsinge deinem Namen!

Hylla Gud,
hela världen,
spela och ära hans namn,
ära honom med lovsång!
Hela världen tillber dig,
spelar till din ära,
lovsjunger ditt namn.

Svensk översättning 
från Bibel 2000


