
Kammarkören ska lfua
kö r-Sverig. stå pä scen

Mölndals kammarkör
slängde sina noter för
länge sen. Nu ska de lära
landets körledare hur en
scenisk kör arbetar.

Det var i börian av 1990-talet
som Mölndals kammarkör inledde
ett såmarbete med regissören Jan
Renell. Allt för att förmedla
något mer på sina konserter än
Dara toner.

- Vi har inga noter och pär-
mar. Det gör att det inte finns
någon barriär mellan oss och
publiken, säger Manilla Berg-
ström, mångårig körmedlem.

De känslor som framförs i ett
musikstycke ska under en
konsert med kammarkören även
förmedlas via ljussättning, rörel-
ser på scen och uttryck i varje
sångares kropp och ansikte.

- Men det handlar inre om
koreografi, vi förstärker bara
det vi sjunger, säger dirigenten
Janlvar Blixt.

Denna form av scenisk kör-
verksamhet har rönt stora fram-
gångar. Vid en körtävline i
Helsingborg i fiol insrifrade juryn
en specialpris till Mölndals
kammarkör och 2001 fick kören
pris för bästa framförande vid en
internationell körtävling i Prag.

Och det sceniska framförandet
följer med kören även när med-
lemmarna har en mer traditionell
advents- eller julkonsert.

Musiken blir levande
Till helgen ska Mölndals
kammarkör tillsammans med
blåsare från ensembeln Vestman-
nia delge publiken vid Sveriges
körledarkonvent i Västerås 
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specialskrivet stycke, "Det sanna
l;'uset", med text av Tomas
Tranströmer och musik av Csaba
Deäk. Ett stycke som aldrig var
sceniskt från början, men 

-efter

några månader i Mölndals
kammarkör händer kom för-
vandlingen. Trots aff medlem-
marna inte hört musiken tidieare

Takt och glädje. Mölndals kammarkör är sedan några år ledande i landet inom scenisk kör. Foto: Sanna Trygg
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kastades noterna redan efter
sjätte repetitionen, allt för att för-
djupa unrycket och förmedla rätt
känsla.

- Det var först då musiken
blev levande, säger Manilla Berg-
ström och hon får medhåll av
Magnus Markling.

- Tillsammans med musikerna
så blev det en helhet. Den fanns
inte när vi övade stdmma för
stämma.

Ett specialskrivet stycke med

blandade taktarter, komplicerade
rytmer och udda klangbilder
låter knappast som den enklaste
musiken att ta till sig.

Till Fässbergs kyrka
- Man kan nog lyssna många
gånger på det här stycket och få
ut något varje gång. Men jag
vågar i alla fall bjuda in mina
kompisar som vanligtvis inte går
på konserter, säger Magnus
Gunnarsson.

På körledarkonventet i
Västerås kommer N4ölndals
kammarkör förutom konsert
även att ha flera så kallade work-
shops där de ska lära ut hur en
scenisk kör arbetar. Och nästa
Iördag, den 15 oktober blir det
konsert i Fässbergs kyrka. Också
då framförs stycket "Det sanna
liuset".

MARTIN BJORKLUND
031-86 84 20
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Rörande
tolkningar
av 500
körsångare
"Scenisk kör och levande
tonsättare". Det var temat lor
årets körkonvent som anord-
nades i Västerås under vecko-
slutet med cirka 500 körsång-
are och 150 dirigenter.

En av de sceniska körerna
varMölndals kammarkor
som ti]lsammans med Vest-
manniaensemblen uruppftirde
Csaba Deåks Det sanna ljuset.
Deäk var närvarande vid till-
fzillet, påtagligt rörd över tolk-
ningen.

Kulturen, sidan 34

Körfestival. Mölndals
kammarkör, lördags-
föreställningen.

Foto: Tony Persson
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Vivo Norge!

Arbetsbod och konsert
med dirigenten Liv
Hugstmyr Serheim och
Sandnes kulturskolekör
VIVA från Norge.

"Var sekund vi lever är ett nytt och
enastående ögonblick ett ögonblick som
aldrig vänder tillbaka. Vi borde säga till
vartenda barn: - Vet du vad du är? Du
är ett under! Du är enaståendel I hela
världen finns det inte en enda som du."

Fritt efter Pablo Casals

Med dessa ord inledde Liv Hugstmyr
Sarheim, sångpedagog och dirigent, sin
arbetsbod. På ett mycker medvetet sätt
har hon arbetat i 30 är och arbetar fort-
årande med 3 körer i Sandnes. "Pre-
statition och trivsel går hand i hand"
och därfor ägnas mycket rid att fä al-
la sångare att fungera ihop. Trygghet i
gruppen och en ödmjuk respekt ör var-
andra är det jag slås av nar jag ser al-
la ungdomar tillsammans, sjungandes
och i pauserna.

Körens repertoar spänner från enk-
la enstämmiga melodier till komplice-
rad ferstämmig musik och detta i al-
la tänkbara genrer; folkmusik, barock,
romantik, modernt, gospel mm. Ofta
arbetar kören med reman av olika slag

och har fyndiga, roliga dräkter och sce-

niska lösningar, allt med det vokala re-
sultatet i centrum.

Alla körens deltagare vet precis vad
som gäller, de har samma utrryck, vill
samma sak med musiken och därför det
blir en stark upplevelse ör oss som lyss-

nar och tittar. Långa vackra fraser, glatt
och busigt, vemod och smärta och så

gospel med tryck i! Det är bara att tacka
och ta emot, vilken härlig kör, vilken
duktig dirigent och pedagog!

Konsert med Malndals Kammarkör.
blåsarkuintett oclt piano. Musib au Csa-

ba Dedh. Text au Tbmas Tianströmer oclt

ur Bibeln.
Ännu ett körledarkonvent. Dödstrött
efter en hård arbetsvecka ska man li-
vas upp en helg så man kan ge korister-
na något mer än bara den vanliga gam-
la tråkiga körledargubben. Vad var det
på programmet? Nån kör från Mölndal
ska sjunga nåt av en gammal ungersk
gubbe. Mölndals
kammarkör. Csaba

Deåk. Hur kul kan
detbli? Men der ver-
kade inte finnas nån
annan konsert att
valja pä, så jag får
väl gå in och sätta
mig i ett hörn. Man
kan ju alltid sova om
det blir for tråkigt.

Ungefår så kände
jag mig när jag satte

mig ned ftir att höra
Csaba Deåk tala lite om sitt srycke. Här
var det tonsättaren som forsökte inviga
oss i motiven och de arbetssätt han an-
vänt. De andra (dirigent, kör, musiker)
fanns till forfogande for att ge exempel
på modv eller strukturer. Lite mowilligt

kdnde jag mig ftirtjust av tonsättarens be-

skrivning och arbetssätt. Nyskriven mu-
sik idag är ofta skapade med s.k. layers.

Klangmattor och olika lager. Så var inre
detta. Det kändes friskr och välkommet.
Kanske blir det en bra konsert?

Glömde biljenen till konserten på

hotellet. Fick till slut en bra plats efter
att ha blivit fyttad på av publik som vil-
le sitta på sin plats. Nu kommer kören...
nu börjar det...

Nör btir en konsert som böst? - Hvergong?

Sen var allt som i en lycklig dimma.
Hänford är ordet. Kör, musiker, dirigent
och regissör hade skapat en genomarbe-
tad föreställning utan pauser eller tom-
ma ytor. Mölndals kammarkör?

Forx. på nästa sidaGisela Höh-Ternström



Scenisk kör. Mölndals kammarkör hade sparsamma men verkningsfulla rörelser i uruppförandet
av Csaba Deäks Det sanna ljuset.
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vecKonelgens KorKonvent l vasteras Innenoll
rassor av interna seminarier och konserter men :: 
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lckså tre offentliga evenemang.
Efter Steve Dobrogoszs Requiem i Domkyrkan pä , Det sanna ljuset
lredagskvällen återstod två ur- uppföranden i Musik: Csaba Deäk
Västerås konserthus. Ett av dem gavs i lördags, Det Mölndals kammarkör
sanna ljuset, skrivet av den ungerskfödde tonsättaren Dirigent: Jan lvar Blixt
CsabaDeåkpåbeställningavVästmanlandsmusiken Vestmanniaensemblen
med stöd från Statens kulturråd. Västerås konserthus
Deåk arbetar med fyra dikter av Tomas Tranströmer
rch två bibelcitat, frän 1917 års översättning, och hans uppbyggnad är genialisk.
Han låter evangelisten Johannes inleda med versen "Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har
icke fått makt därmed". I Tran-strömers dikter Sammanhang, Upprörd meditation och Postludium
lar han sedan fasta på poetens nedåtgående gråskala i dess oändligt många nyanser.
Bibelcitatet som följer är det centrala, titelcitatet: "Det sanna ljuset, det som lyser över alla
människor, skulle nu komma i världen."
Därpå tar han dikten Den halvfärdiga himlen där Tranströmer låter mörkret drivas på flykt och
människorna vandra i en symbolisk sol. Och när han till sist upprepar Johannes ljusvers från
inledningen är det som för att envist bevisa ljusets oövervinnerliga kraft.
Deäk följer dikternas menlala och själsliga positioner utan att göra någon programmässig tolkning
av dem. Klang, melodik och harmonik accentuerar ändå texten med en outgrundlig skärpa.
Däremot är han friare i tempo och rytm.
Instrumentalisternas roller är ingalunda ackompanjatörernas. Vestmanniaensemblens musiker
utnyttjade flitigt sina chanser att på egen hand skapa en djup-dimension åt texten, inlevelserikt
men sakligt.
Sångarna spelar ändå en huvudroll, ett kollektiv, för att lyfta fram innehållet. Mölndals kammarkör
dirigerad av Jan lvar Blixt, gick aldrig in i några seniimentala övertoner men nog visade den ett
stort emotionellt engagemang för de laddade texterna. Särskilt fick den sista dikten och finalcitate
ett hettans skimmer.
Sångarna har raka och bärande röster, befriade från skolmässiga maner men lextmedvetna i

uttrycken, och deras artikulation är utmärkt. Än en gång var det härligt att konstatera hur väl den
stora konsertsalens akustik bär ut vokal musik.
Enligt programbladet vill Mölndals kammarkör skapa "en scenisk enhet", alltså lägga rörelser till
sången. Nu fick bara ett par texter tydliga rörelseaccenter.
| örrriol rrar framförandcf qtåtiqkt men förloraele i mitt tvcke inle clet minsta oå det Viktioast var
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il Sverigesbästa
ii kortdeckareu8edd
ii Sverigesbästakortdeck_
ri are har utsetts. Det är tid-
ii skriften Jury som har
ri uflyst tävlingen, och vann
Li giordeAnnusjkaHellsten
ir frånLjungskilemedbidra-
;: SetDåförstodjag.
ii Reglernaförattbidragetjt ska kunna klassas som
L kortdeckareärattberät_
i telsenfårinnehål1ahögst
,r 200 ord, och att hela histo-
i rienfarplatspåettvanligt
I vykort.
. Vinnarenutsågsav

besökare på bokmässan
i Göteborg som hölls förra
helgen. (TT Spektra)

Fröken Julie
fårstörrescen
Dramatens omtalade
uppsättning av Fröken
Julie, medparetMaria
Bonnevie ochMikael
Persbrandt i huvudroller-
na som Ju]ie och Jean,
flyttas till teaterns stora
scen. Alla föreställninear"
na fram till nyår är ut-
sålda.

Regisserar pjäsen gör
Thommy Berggren.

Bilj etterna till föresteill-
ningarna på stora scenen,
därpjäsen kommer att
spelas under januari och
februari, släpps den

_ Foto: Tony persson

Ettlius i mörker 12 oktober. (TT Spektra)

scenisk kör. Mörndars kammarkör r,"4" "p"o"rillTäffi ä]ffiåä",.
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Lius, mörker och alla skift-
ningar däremellan beskrevs
med stor intensitet i Västerås
konserthus i lördags. Möln-
dals kammarkör och Vest-
manniaensemblen urupp-
förde Csaba Deäks verk Det
sanna liuset

Musik
Det sanna ljuset
Musik: Csaba Deåk
Mölndals kammarkör
Dirigent: Jan lvar Blixt
Vestmanniaensemblen
Västerås konserthus

Veckohelgens körkonvent i Väs-
terås innehöIl massor av interna
seminarier och konserter men
också tre offentliga evenemang.

Efter Steve Dobrogoszs
Requiem i Domkyrkan på fre-
dagskvd.Ilen återstod två ur-
uppföranden i Västerås konsert-
hus. Ett av dem gavs i lördags, Det
sanna ljuset, skrivet av den
ungerskfödde tonsättaren Csaba
Deäk på bestillning av Västman-
landsmusiken med stöd från
Statens kulturråd.

Deåk arbetar med fyra dikter av
Tomas Tranströmer och två bibel-
citat, från 1917 ars översättning,
och hans uppbyggnad är genia-
lisk.

Han låter evangelisten Johan-
nes inleda med versen "Och ljuset
lyser i mörkret och mörkret har
icke fått makt därmed". I Tran-
strömers dikter Sammanhang,
Upprörd meditation och posfludi-
um tar han sedan fasta på poetens
nedåtgåendegråska]a i dess oänd-
ligt många nyanser.

Bibelcitatet som ftiljer är det
centrala, titelcitatet: "Det sanna

ljuset, det som lyser
människoL skulle nu
vtulden."

Därpå tar han dikten Den halv-
ftirdiga himlen där Tranströmer
låter mörkret drivas på flykt och
människorna vandra i en svmbo-
lisk sol. Och när han till sisi upp-
repar Johannes ljusvers från
inledningen iir det som för att
envist bevisa ljusets oövervinner-
liga kraft.

Deåk följer dikternas mentala
och sjrilsliga positioner utan att
göra någon programmässig tolk-
ning av dem. Klang, melodik och
harmonik accentuerar iindå tex-
ten med en outgrundlig skiirpa.
Diiremot är han friare i tempo och
rytm. '

Instrumentalisternas roller är
ingalunda ackompanjatörernas.
Vestmanniaensemblens musiker

utnyttjade flitigt sina chanser att
på egen hand skapa en djup-
dimension åt texten, inlevelserikt
men sakligt.

Sångarna spelar ändå en huvud-
roll, ett kollektiV för att lyfta fram
innehållet. Mölndals kammarkör
dirigerad av Jan Ivar Blixt, gick
aldrig in i några sentimentala
övertoner men nog visade den ett
stort emotionellt engagemang för
de laddade texterna. S:irskilt fick
den sista dikten och finalcitatet
ett hettans skimmer.

Sångarna har raka och bärande
röster, befriade från skolmässiga
maner men textmedvetna
i uttrycken, och deras artikula-
tion är utmärkt. Än en gång var
det härligt att konstatera hur vdl
den stora konsertsalens akustik
bär ut vokal musik.

Enligtprogrambladet vi ll Möln-

Raka röster
Sångarna spelar,
ändå en huvud-
roll för att lyfta
fram innehållet.

dals kammarkör skapa "en sce-
nisk enhet", alltså lägga rörelser
till sången. Nu fick bara ett par
texter tydliga rörelseaccenter.

I övrigt var framförandet sta-
tiskt men förlorade i mitt tycke
inte det minsta på det. Viktigast
var körens frihet från noter.
Sedan mådde de nakna texterna
bra av att enbart bäras fram av
tonsättningen.

Men körens inledande nummer.
vackra allihopa, innehöll en del
plastisk skönhet, särskilt de frus-
na positionerna i Eva Dahlgrens
Lämna mig inte här.

Konserten passade körkonven-
tets tema som var "scenisk kör
och levande tonsättare". Csaba
Deåk var ju också närvarande.
påtaeligt rörd över tolkningen av
Det sannaljuset.

: ;. , " 
Bitgit Ahlbery-Hyse

Ironsåterpå
Londonscenen
Det var 20 år sedan skåqe-
spelaren Jeremy Irons
syntes på Londons teater-
scener. Nu gör han come-
back, medhuvudrollen
ipjäsenEmbers, med
manus efter Sandor Mara-
is roman Glöd, som utspe-
lar sig i Ungern på
40-talet. Irons spelar en
pensionerad general
i pjäsen, som sätts upp på
Duke of Yorks theatre,
uppger Guardian.

Senast Irons giorde tea-
ter i London var i en upp-
sättning av Aphra Behns
Rover 1"986. (TT Spektra)

Hollenderställer
utiAlbanien
Pål Hollenders uppmiirk-
sammade verk, Death
equalize4 en fullt fungera-
de elektrisk stol ska stäl-
las ut på den pågående
konstbiennalen i Albani-
ens huvudstad, Tirana.

Svenskan Joa Ljungberg
är curator fiir den femte
och sista av de utstdllning-
ar som utgör biennalen,
som har titeln Sweet
taboos. Målet åir att under-
söka sociala tabun.

Pål Hollender skapade
sin elektriska stol till för-
raårets Future design
days. Den matas med en
dödlig dos ström, men har
seriekopplade reläer som
ser till att alla kretsar inte
blir strömförande sam-
tidigt. ffispekrra)

över alla
komma i

i.i
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Jeremy lrons. Foto: Prcssens Blld





OM DET SANNA LJUSET

csaba Deåk brottas med Tranströmer

"Jaq släpper diq inte förrän du välsignar mig'" orden-*"ai ;å{.jaitidn rat oUJ och stär attTinna f qtt av de
rå.[Tiäaiä 

-itva[änä-i - 
åi bel n. :akob är stadd på

;ä;ä,'öäh-tö;'s;;:-än natt floden-1abbok. nlla andra i
;åiTåtäöät hai redän sått över floden, och han-är
ääiar-t;äi.';oå biöttädes en man med honom tiIIs
dä;än q.tdde"l-stai-döi Iakoniskt. Ingqn förklaring
om"vad-dät är'för en man, hur han träffar lakob'
eller varför de böriar slåss. Men trots.att mannen
åi'iiui[äiä' oät'r siai-sonaäi hans höft så eer.:akob
inte upp, utan håller fast i mannen-och-+vIYlngar
honom hans välsiqnelse. Någon egentlig tÖrKlarrng
till kampen får Vi aldrig, m9n Jakob inser etter
hand ätt'hän har brottat5'med Gud, och segrat'

Csaba oeäk fick i uppdrag att skriva musik till Tomas----iränitrömers poesl, och brottades med de!
i"åiuöqii öt iqä- intå bara en natt '. utan många,'
transtFömbrs-vidunderf iga biIder-har. en styrKa som

kan slå vilken tonsättare som helst halt'

lag släpar som en drSgg över världens botten. Allt
tastnar som taq tnte behöver. Trött indignation,
91ödande resi ghat'ion .

Oeåk behåller dock sitt grepp, v'iss om att han.inte---- bötrover 
-föititarä. frånsiidmers texter har det

oemenru*t-*äO-e{Oetns att de viktigaste frågorna
Iåmnäs obesvarade. När bödlarna hämtar sten tÖr att
avrätta äö;'ötiöqå" [vi nnän , sätte r si,g . Gud ned och 

_

skriver i sandenl oeåk 1ägger inga grd I m!ll.pa vare
sio Cud eller Tranströmer,-utan.pockalistäl lqt'
öuitiöiti j gi , .på-våisi gpe,i se . _ 

vi ' vet i nte varfö r
mil;ä; -Srottaoes 

meo jät<öU, -el 
I er hur laKob kunde

6äseq." ärJ,-*ä; Ui-vät ati kampen gi.ck från mörker
iTii"i iril"o.t1-äti :a[öU gick sberafrde ur stri den .


