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Suverän vokalensemble
Att nya vindar blåser inom körfesti-
valorganisationen märktes genast 
när jag steg in i Korsholms kyrka 
i torsdags. Ett prydligt tryckt pro-
gramblad med uppgifter om vad 
som komma skulle gavs åt besökar-
na. Därtill hälsades vi välkomna.

Konsertens huvudaktör var Erik 
Westbergs Vokalensemble, en blan-
dad kör med ett tjugotal sångare 
från både Sverige och Finland. Ko-
risterna har alla en gedigen musi-
kalisk utbildning. Till vardags är de 
verksamma som musiklärare, kyr-
komusiker eller solister. Man kan väl 
påstå, att kören, med nordiska mått 

mätt, är närmast professionell.
Dirigenten Erik Westberg är en er-

känd körledare över hela världen. 
Sedan 2003 innehar han professu-
ren i kördirigering och körsång vid 
Musikhögskolan i Piteå.

Ensemblen presterade en körsång 
av sällan hört slag. Diktionen är klan-
derfri, balansen mellan stämmorna 
perfekt, klangen i de olika styrkegra-
derna beundransvärd, tajmingen 
hundraprocentig och lyhördheten 
bland sångarna mästerlig. Som lä-
saren förstår håller recensentens su-
perlativer på att sina; jag var helt be-
tagen av det jag fick uppleva.

RepeRtoaRen var synnerligen krä-
vande, redan i det inledande ”Te De-
um” av Sven-David Sandström visa-
de inte minst sopranstämman sin 

lyster. Orgelsatsen utfördes helt be-
dårande av Mila Thoors. 

Det avslutande numret, ”Jauchzt 
vor Gott” av Sofia Gubajdulina, är ett 
prov på mästerlig nutida tonkonst. 
Verket kännetecknas av täta klang-
er, kluster, kraftfulla accenter och en 
bred dynamisk skala. Det fritonala 

tonspråket ger även rum för poly-
fona avsnitt. Tonsättaren tilldela-
des Polarpriset 2002.

Toivo Kuulas ”Auringon noustes-
sa” fick en helt gripande tolkning och 
”Vårnatt” av Stenhammar, där piano- 
ackompanjemanget utfördes av  
Gabriel Kopparmark, var ett prov på 

den bästa svenska körlyriken. 
Jan Sandströms (född 1954) un-

derfundiga ”Bieggá luohte” (Jojk till 
fjällvinden) var en fullträff med sin 
suggestivitet, täta klanger och ryt-
miska effekter som dock inte över-
skuggade det egentliga ”temat”, joj-
ken.

Konserten inleddes av Kammar-
kören Psallite, som valde att fram-
föra fem sånger med anknytning till 
Svenskfinland. Ett bra val för tyvärr 
tycks många av våra körer glömt 
bort vår egen sångskatt. Dirigenten 
Susanne Westerlund har en klar 
målsättning för sin kör. 

I folkmelodin från Petalax, ”Var är 
vägens mål?” med text av Ernst V. 
Knape framfördes solostämman av 
fyra herrar på ett övertygande sätt.
Per-Håkan Jansson
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En sann harmonisk musikupplevelse

När Estland fick sin frihet spirade en 
forskning om musikhistorien, sär-
skilt när det gällde gammal kyrko- 
och folksång. Heinavanker har sin 
grund i verksamheten, med sam-
lingsnamnet Linnamusikud (stads-
musikanterna) som redan under 
1980-talet startade en brett upplagd 
musikverksamhet.

Margo Kõlar, välutbildad musiker 
och specialiserad på både forntida 
och ny musik, skapar genuinitet och 
musikalisk trovärdighet. Hans ge-
digna arbete med Heinavankers spe-
cialiserade sångteknik, där röster-
nas pregnans sammanflätas på ett 
unikt sätt, ger den historiska musi-
ken karaktär.

på pRogRammet stod mässatser av 
Johannes Ockeghem (cirka 1420–
1497), den kanske mest berömda 
av de medeltida flamländska kom-

ponisterna. Margo Kõlar är även en 
meriterad tonsättare och hans li-
turgiska kompositioner infoliera-
des mellan Ockeghems satser. 

Kõlar skriver i en stram kyrkostil 
men med moderna dissonanser och 
borduntoner som ger harmoniska 
spänningar och bidrar med vokal 
vitalitet.

Mycket av Ockeghems produk-
tion är försvunnen men Heinavan-
ker framförde nu betydelsefulla ”Ky-
rie” ur ”Missa ma maistresse”, ”Cre-
do” ur ”Missa fors seulement” och 

”Agnus dei” från Missa de plus en 
plus”. Mångstämmig mässmusik 
enligt den tidiga flerstämmighetens 
principer där cantus firmus (melodi- 
stämman) oftast förekom i mans-
stämmorna.

De sex sångaRna i Heinavanker 
har en utstuderad rak timbre i sina 
röster där skärpa och renhet är på 
hög nivå. 

Ändå blir lågmäldheten i det litur-
giska tonspråket inåtvänt och kräver 
lyhört lyssnande av åhöraren. 

Jag berördes av Kõlars historiska 
modernism i ”Heliga Elisabeth Has-
selblads bön” där de tenorala stäm-
morna harmonierade så snyggt mot 
altens objektiva solistiska klang. 

Heinavankers specifika röstkva-
liteter, utmärkt anpassade till den 
gamla musiken, hade en böjlig reci-
tationston som i grunden förfinade 
det speciella musikaliska uttrycket 
som äldre kyrkomusik innehåller.

En sann harmonisk musikupple-
velse i Storkyro gamla kyrka.
rainer Holmgård

Komplett med Grex Musicus
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konserten ”lumo” med Grex Musicus 
dirigent: marjukka riihimäki 
Vasa stadshus 25.5.2017

Vasa. Varje körs musikaliska ut-
tryck präglas starkt av dirigentens 
förmåga att sammanfoga sångarnas 
personliga röstklang till homogen 
samsång. Dessutom avgör körernas 
profilering vad som utgör kärnan i 
verksamheten och vilka mål man ef-
tersträvar. 

maRjukka Riihimäki har inom sitt 
körledarskap förädlat körklangen, 
och skapar körmusik där hon cen-
trerar klangen genom lyhördhet och 
stark tillit till varje enskild sångares 

förmåga att sammanfoga sig i körens 
uttryck och tolkning. 

Grex Musicus klang är läcker och 
dynamisk. Varje rörelse i den kon-
trastrika dynamiken är naturlig och 
formar de musikaliska linjerna till 
stark körsång, allt från det minimala 
pianissimot till forteklimax utan att 
ge avkall på det homogena uttrycket.

Det genialiskt uppbyggda program-
met ”Lumo” med populära moder-
nistiska drag skapades till körens 
25-års jubileum i Helsingfors förra 
hösten. 

Öppningen med Eric Whitacres 
personliga klangvärld i form av ”Wa-
ter Night” och ”Enjoy the Silence” 
vittnade om ädel koncentrerad kör-
sångskvalitet. Virpi Eroma har ska-

pat en hel del körmusik för olika en-
sembler, även för Grex Musicus. Jag 
noterade hennes suggestiva musika-
liska uppbyggnad i ”Punainen myr-
sky” och ”En unohda”. Smakfulla me-
lodiska klangvävnader med starka 
personliga stänk.

Däremot var jag inte så övertygad 
av Eromas arrangemang av Lasse 
Mårtensons ”Stormskärs Maja” som 
jag upplevde att inte harmonierade 
så väl med Mårtensons innerliga ori-
ginal.

Riihimäki har lyckats, utan konst-
lade manér, skapa kvalitativ berö-
rande körsång med sting.

Tack för ett utmärkt och komplett 
körpaket Grex Musicus!
rainer Holmgård

Dirigenten Marjukka Riihimäki skapar en läcker och dynamisk klang i Grex 
Musicus. Foto: johan hagström
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VBL:s recensent hittar nätt och jämnt 
tillräckligt med superlativer för att be-
skriva Erik Westbergs vokalensemble.  
Foto: johan hagström 
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”Ensemblen presenterade en körsång  
av sällan hört slag. Diktionen är klander-
fri, balansen mellan stämmorna perfekt, 
klangen i de olika styrkegraderna  
beundransvärd, tajmingen hundra- 
procentig och lyhördheten bland sång-
arna mästerlig.”

Vasa. Konstnärlige ledaren Teemu 
Honkanen beskriver sin kör som 
halvprofessionell. Key Ensemble 
bildades för drygt tio år sedan. Då 
hade Radions kammarkör nyligen 
lagts ner, något som orsakade ett 
stort tomrum i det finländska körli-
vet. Samtidigt fanns det en stark vil-
ja att fortsätta upprätthålla en hög-
klassig körkultur.

Key Ensemble består av yrkes- 
musiker och -sångare, musikstude-
rande och talangfulla, rutinerade 
amatörkorister. Målet är att bli kun-
na bli en professionell kör med avlö-
nade musiker. Riktigt där är man in-
te än även om det finns en liten stam-
trupp med stämledare och verksam-
hetsledare som kan lyfta lön för sitt 
arbete.

Kören har blivit känd för sin rena 
och fylliga klang och sina innovati-
va konserthelheter. Repertoaren är 
mångsidig och sträcker sig från re-
nässansen till vår tids konstmusik 
och jazz. Ensemblen har beställt, 
uruppfört och spelat in flera in fle-
ra nya finländska körverk. 

Key Ensemble arbetar projektba-
serat, och består för tillfället av en 
cirka femtio personer stark sång-
arbank. Beroende på repertoaren 
byggs en lämplig sammansättning 
upp inför varje produktion.

på konseRten i Vasa får publiken 
bland annat höra Mikko Heiniös 
nästan timslånga 11-satsiga verk  
”Ilta” (Kväll) för blandad kör, klari-
nett och cello, som kören uruppför-
de tillsammans med dansteatern Eri 
för ett par år sedan.

– ”Ilta” består av elva danssånger, 

som beskriver kvällens stämning-
ar. Här skildras också kärlek, sömn 
och skräck inför natten, säger Tee-
mu Honkanen.

Heiniö har tonsatt texter av för-
fattare som Aleksis Kivi, Federico 
García Lorca och Charles Baudelai-
re. Kören sjunger på sex språk: fin-
ska, svenska, engelska, tyska, fran-
ska och spanska.

– Satserna har olika karaktär och 
görs av olika sammansättningar. 
Ibland är det manssångarna som 
sjunger ihop med klarinetten, ib-
land damerna som ackompanjeras 
av cellon.

– Vid uruppförandet samarbetade 
vi med dansare från teatern Eri. Då 
rörde sig också sångarna, men i Vasa 
gör vi en konsertversion av Heiniös 
verk.

Det andra inslaget på konserten är 
tonsatt av Erkki-Sven Tüür från Est-
land. Texterna i hans ”Rändaja oh-
tulaul”, ungefär ”Vandrarens kvälls-

sång”, bygger på estnisk folkdiktning 
och inbjuder lyssnaren att tänka på 
naturens närvaro i allt: som en sinne- 
bild för växandet, döden och nytt  
liv.

– Vårt mål är att presentera det cir-
ka 20 minuter långa verket som en 
organisk helhet, säger Honkanen.

Under körfestivalen håller Teemu 

Honkanen också en workshop för 
körledare om hur man närmar sig 
ett partitur, utgående från Olli Korte- 
kangas tonsättning ”The way to the 
woods”.

lisbeth rosenback
lisbeth.rosenback@vasabladet.fi
06-7848 290

konserten

• Hålls i Vasa stadshus i dag  
klockan 18 som en del av  
programmet på Vasa körfestival.
• Key Ensemble leds av Teemu 
Honkanen.
• Två verk står på programmet: 
Mikko Heiniös ”Ilta” för blandad 
kör, klarinett och cello med Henna 
Jämsä på klarinett och Erkki  
Lahesmaa på cello, samt Erkki-
Sven Tüürs ”Rändaja ohtulaul”.

Ensemble 
med höga 
ambitioner
• key Ensemble från Åbo räknas som 
en av de intressantaste toppkörerna i 
Finland just nu. I kväll uppträder de på 
körfestivalen.

Teemu Honkanen leder Key  
Ensemble. Foto: hEIkkI WEstErgÅrd

Key Ensemble uruppför ofta beställningsverk. ”Ilta” av Mikko Heiniö som kören sjunger i Vasa är ett sådant.  
Foto: PrEssbIld 


