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Kör i Prag för attvinna
Mölndals kammarkör deltar i internationel tavling
MörNDAL:Gläns över sjö och

strand kan bliMölndals
kammarkörs senaste hit.
Det ger kören chans till pris
i

julmusiktävlingen i Prag.

I

Den elfte internationella festivalen för advent- och julmusik
är målet för Mölndals kammarkör. I går kväll lämnade kören
Mölndal i buss med destination
Prag.

I

Tjeckiens huvudstad möter

kören en stor utmaning: att på
femton minuter skapa en konsertupplevelse som sticker ut

jåmfört med det fyrtiotal körer
från hela världen som deltar i
tävIingen.

- Vi har repeterat för detta
hela hösten och kommer väl
förberedda, försäkrar Sara'
Wennerström, altsångare och
marknadsansvarig för kören.
MöIndalskörens satsning innehåIler inledningsvis typiska
svenska körklanger, såsom Den
signade dag, en koral i arrange-

mang av kammarkörens dirigent Jan-Ivar Blix.

Gläns över sjö och strand, i
arrangemang av Gabriella Gullin, är det andra ursvenska inslaget på tävlingsrepertoaren.
Detta följs upp med internationella klanger i Audete, Gaudete, ett medeltidsinspirerat
stycke där körens sound liknar
krumhorn och blockflöjt.
Det verkliga huvudnumret är
Ubi Caritas et amor, ett mästerstycke av Petr Eben, känd tjeckisk körkompositör som är ordförande i tävlingsjuryn.
Under tävlingen kommer Petr

Bild: THORE LEYKAUFF

TONSÄKRA. Mölndals Kammarkör befinner sig i prag för att sätta 40 körer
från hela världen på.plats ien stor julmusiktävling.

Eben att dela ut sitt eget specialpris till den av körerna som

gör den bästa tolkningen

av

hans verk.

MöIndals Kammarkör gör
ingen hemlighet av att den speciellt har inriktat sig på att ervövra just Petr Eben.priset.
- Vi kom i kontakt med Petr
Ebens musik och fastnade för
den. Nu vill vi gärna ha hans
pris med oss i bagaget hem, säger Sara Wennerström. '
Senast kammarkören deltog

';l

i

en tävling var 1997. Då blev det

andraplatsen i Föreningssparbankenas årliga körgala Toner
för miljoner.
Genomarbetade konserter
där helhetsupplevelsen för publiken alltid stått i fokus kännetecknar Mölndals kammarkör.

- Vi Iär oss texterna utantill
och satsar på att uttrycka oss

direkt till publiken, fortsätter

'

genomgått professionell utbild-

ning utan arbetar helt utifrån
sin lust att skapa och överraska.

Kören är åter måndag kväll
och då väntar intensiva repetetioner inför julkonserten i Stensjökyrkan nästa fredag.

Sara Wennerström.

Medlemmarna i kören är till
anfalgt runt 25 år, unga och
I rrll

'

amatörer i ordets rätta bemärkelse. Ingen av sångarna har

031-62 42 54 leituhlin@gp.se

Guld till Mölndals
kammarkör

Mölndals kammarkör vann i
helgen guld i klassen små körer
vid den internationella körtävlingen i julmusik i Prag. I juryns
motivering heter det att "Mölndals kammarkör sjunger med
ovanligt stark scenisk utstrålning och inlevelse.Valet av mu-

Kammarkör vann guld i Prag
Mölndals kammarkör vann i helgen guld i klassen små.
körer vid den stora internationella körtävlingen i julmusik i Prag. I konkurrens med 45 andra körer från hela

sik är intressant och väI sammansatt till en mycket välkiingande helhet."
Kören, under ledning av JanIvar Blixt, tog dessutom hem
Petr Eben-priset, ett specialpris
till den kör som gör det bästa

världen tog kören dessutom hem petr Eben-priset som är
ett specialpris till den kör som gör det bästa framförandet
av den tjeckiske kompositörens musik.
- Petr Eben var ockbå ordförande i tävlingsjuryri och
tackade personligen för vår tolkning av hans UEi"Caritas et
Amor - Där Gud är finns kärleken, som han beskrev som
helt outstanding, berättar körens dirigent Jan-Ivar Blixt.
I juryns motivering stod bland annat: Mölndals kam_
mgrkö1 sjunger med ovanligt stark scenisk utstrålning
och inlevelse. Valet av musik är intressant och väl sam-mansatt till en mycket välklingande helhet.
Mölndals kammarkör framför musiken från tävlingsprogrammet vid julkonserten Den signade daqpå fredag
kväll i Stensiökvrkan.

framförandet av deri tjeckiske
kompositörens musik. Eben,
också ordförande i tävlingsjuryn, tackade kören för tolkningen av hans Ubi Caritas Et Amor,
som han ansåg vara förstklassig.

Klassen stora körer vanns av
den sydafrikanska kören Rand

Afrikaans Universit5r Choir,
som också tog hem specialpriset
för bästa framförande.

Mölndals kammarkör framför
musiken från tävlingsprogr;rmmet på fredag i Stensjökyrkan.

Kammarkören uann guld iTjeckien
V I helgen vann
Mölndals kammarkör guld vid den
stora internationella
körtävlingen i julmusik i Prag.

Mölnda

ls

kammmarkör
giorde
suec6

och känner oss iättestolta.

Det var roligt att fepresentera
svensk körsång på det hiir viset. Särskilt eftersom Sverige
har en stark körtradition och
svensk körmusik har ett gon

rykte utomlands, säger [örmedlemmen

Sara

I(ennerström.
Mölndals kammarkör tävlade i klassen små körer. De

så att

man

blir riktig bra'på det. Ska
man ha ett program på en

timme har man inte en chans
att slipa på varje detalj.
Vad var svårast?
- Petr Eben-stycket, för det
är väldigt svår musik. Inte nå-

vid att sjunga och då blir det
ning och inlevelse. Valet av
musik är intressant och väl

sammansatt till en mycket
välklingande helhet.",står det
i juryns motivering.
I konkurrens med samtliga
45 körer, både små och stora,
tog kammarkören även hem
Petr Eben-priset.. Det d.r ett
specialpris som gick till den

kör som gjorde det

bästa

hade 15 minuter på sig an göra intryck på iuryn och det

framförandet av den tieckiske

kammarkör sjunger med

tävlingsjuryn.

gick tydligen bra. "Mölndals

Man övar på något

Prag.
Foto:
Jan M
gra vanliga trallvänliga meloLundalr dier. Det dr annorlunda
I
klanger som vi inte är vana

lY lotta ]lyvrll
00t-86 Er 54

- Vi hade inte väntat oss det

i

musiken tillsammans. När
man ska tävla övar man så
mycket och går in på småsaker och får till det lilla extra.

kompositörens musik. Petr
Eben är även ordförande i

av den sydafrikanska kören
Rand Afrikaans Universiry

svårare att hålla ihop det.
Men man vänjer sig vid att

Choir, som också tog hem

det ska låta lite konstigt.

specialprisdt för bästa framförande.

Har ni fått blodad tand nu?
- Ja, man blir sugen på att
fortsätta, kanske inte främst

Mölndals

Kammarkör

framför musiken från rävlingsprogrammet vid julkon-

på an tävla igen men det är in-

serten "Den signade dag" nu

telse på att vi är väldigt bra.
Det ska bli roligt att börja på

på fredag den 7 december i
Stensjökyrkan.

De

kommer

även medverka i Julsång i ciry
i Domkyrkan i Göteborg onsdagen den 19 december.
Vad var roligast med tävlingen?

spirerande

att få en bekräf-

ett nytt projekt till våren och
ge

publiken något extra, säger

Sara Wennerströrn.
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Kammarkören täYlar I Tjeckien
V Ikväll

åker

Mölndals
Kammarkör till
Prag för att delta i
julmusiktävlingen
"L1th international
festival of advent
and christmas
music".
Av

htta lyvall

031-80 87 54

I Prag har kören en kvart på
sig att skapa en konser.rupp-

levelse som skiljer sig från

den de övriga körerna förmår uppnå. Totalt är det ett

40-tal körer från hela,världen som deltar i tävlingen.
Under sina 15 minuter
planerar Mölndals Kammarkör att hinna med wå
svenska körklanger, ?'Den
signade dag" och "Gläns
över sjö och strand". Ddrefter ger de utrymme för mer

internationella tongångar
med "Audete, Gaudete"
och "Quem Vidistis" för att

avsluta med huvudnumret
"Ubi caritas et amor". Det
är ett stycke av Petr Eben, en

känd tjeckisk körkomposi-

På en kvart skall Mölndals ka,mmarkör skapa
en konsertkänsla som övertråi^ffar de *O andra
Foto: Ja,n M L'ndahl
hörernas.
tör som dr ordförande i tävlingsjuryn. Under tdvlingen
kommer han att dela ut sitt
eget specialpris till den kör
som gör den bästa tolkningen av hans verk.
Senast ftören deltog

tävling var 1997, då

i

en
den

hamnade på en andra plats i
Förenin$ssparbankens körgala 'Toner för miljoner".

På måndag kväll kommer
medlemmarna i Mölndals
Kammarkör åter vara hemma. Då väntar intensiva re-

peritioner, inför julkonser=

ten "Den signade dag" i
Stensjökyrkan fredagen den
7 december.
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These are the f€suhs of the jury for the 1lth International Festival of Advent and Christrnas Music
2001

Petr Eben Award

E

ptotnoals lGmmarkör

E

Laureate of the Fstival

E

nanO Afrikaans University

Choir

E

Big Choirc - Golden Band

E

nanO Afrikaans University
winner of fte catqory

I
h

oPS C.antica,

Z[n

L

Ononler Novojicinslci sbor ZU

E

fast Rand Youth Choir

S

Sirenian Singers

E

Choir

h

E

ffi

special award for programm and convincing interpretåtjon to condu€tor Jean Stanley Jones

ll
special award

for

Canairi Öga Åtna C$ath

U

excellent creative wOrk with choir to conductor Brian Ö Dubhghaill

E

Conegium vocale Leoben

E

special award for best conducbr Mag. Helmut Traxler
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