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Körmusik på högsta nivå
Av: Henrik Halvarson

Lund Choral Festival
Allhelgonakyrkan, Lund, 20/10.

Erik Westbergs vokalensemble bjöd på tre uruppföranden i
Allhelgonakyrkan i Lund.

Bild: Patrick Persson

Den tid är långt borta då en körkonsert bara bestod i att en

kör sjöng, med möjligen en pianist som ackompanjerade

den. Repertoaren höll sig strikt inom den klassiska

musikens gränsmarker. Folkvisearrangemang var dock

tillåtna.
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Den veckolånga Lund Choral Festival är ett tydligt tecken på

hur långt vi har kommit sedan den tiden. Här samsas gospel

och barbershop med nyskrivet i den mest avancerade stilen

där alla möjliga instrument och elektroniska klanger blandas

friskt med rösterna.

Här samsas både de folkkära favoriter som "Carmina

Burana" och "Förklädd Gud" med tematiserade konserter av

elitensembler som Tenebrae och Erik Westbergs

vokalensemble.

Man visar också prov på generositet över åldersgränserna

med konserter för de allra minsta med sångglädje som

riktmärke.

Det enda tråkiga med årets upplaga av Lund Choral Festival

var att jag endast hade möjlighet att gå på en konsert och

därmed missade Tenebraes konsert till 100-årsminnet av

första världskriget "We will remember them".

Å andra sidan fick jag möjlighet att uppleva Erik Westbergs

vokalensemble som bjöd på inte mindre än tre

uruppföranden och blandade upp det konstmusikaliska

tonspråket med ett starkt inslag av jojk.

Den 25-årsjubilerande kören från Piteå bjöd på klangligt

raffinerade framföranden där skiraste toner samsades med

de kraftfullaste dynamiska uttrycken.

Till det senare hörde uruppförandet av Johannes Pollaks

tonsättning av Shakespeares "Fear no more the heat of the

sun". Texten kopplades till de hotande klimatförändringarna.

Violasolot framstod för mig som en ropande röst i öknen

mot körens massiva uppmaningar.

Den utmärkta violasolisten Kim Hellgren var också delaktig i

uruppförandet av Staffan Storms "Nachtregen". Else

Lasker-Schülers expressionistiska text gestaltades

musikaliskt på ett virvlande extatiskt sätt som fick det att
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Gå till toppen

gå runt i huvudet på mig.

Det mest spännande inslaget på konserten i

Allhelgonakyrkan var dock Katarina Barruks och Jan

Sandströms svit "Suv dehte". Den byggde bland annat på

Barruks jojk "Evelina". Jojkens direkta anslag med sina

karaktäristiska klanger och tonvändningar kompletterades

av Sandströms känsliga körklanger. Sida vid sida

samverkade på ett fascinerande sätt jojkens uråldriga rötter

med körens nutida gestaltning.

Den svenska körtraditionen fick också vara med på ett hörn,

eller rättare sagt inrama konserten. Andreas Halléns

stämningsfulla körklassiker "Philharmonie". Den fick inte

bara inleda konserten, utan också avsluta den i en annan

tonart än vid inledningen. Har det hänt någon gång förr?
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