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Sopranen Emma Rönnlund och oboisten Anna-Maria Wedman i en musikantisk och
kommunikativ dialog.

Strålande barockkonsert i Arnäs
Storslagen barockmusik inför fullsatt kyrka i Arnäs var det i
lördagskväll, när lokala körer, orkester och gästande solister framförde
musik av mästarna Händel och Vivaldi.

Det händer emellanåt även i våra dagar. På någon undanglömd vind
eller i några undangömda och –glömda arkivlådor dyker de upp,
originalnoter från ännu ej upptäckta musikverk av de gamla mästarna.
Precis vad som hände med barockmästaren Händel och dennes Gloria
eller italienska kantatmässa, som 2001 såg dagens ljus igen efter att ha
legat bortglömda.
Händel arbetade med materialet på tidigt 1700-tal under ett besök i
Rom, och det utgörs i huvudsak av sånger stöpt i den italienska
kantatmässan där den liturgiska texten ges flera utkast.
Som strålande skicklig och kunnig solist med en imponerande kolloratur
fick publiken se och höra Ö-viksbördiga sopranen Emma Rönnlund som
specialiserat sig på gammal utförandepraxis och kombinerar egen
konsertverksamhet med undervisning i sång och barockinterpretation vid
musikhögskolan i Piteå. Violinisterna Alexandra Johansson, Johannes
Lindh, cellisten Emma Hagström och församlingens organist Sven
Edsfors vid cembalon svarade för den instrumentala beledsagningen, där
det mesta gick vägen.
Riktigt virtuost och övertygande trumpetspel med lokala förmågor
brukar inte tillhöra vanligheterna i landsorten, men i Örnsköldsvik går
det alldeles utmärkt tack vare Markus Asplund och Sara Ekwall. Två
riktigt välutbildade och drivna trumpetare som på speciella
barocktrumpeter hittade alla snabba och höga tonlägen i perfekt rytmisk
samstämning och intonation. Antonio Vivaldis C-durkonsert för två
trumpeter, stråkar och generalbas i klassiska konceptet tre satser, snabb
– långsam – snabb.
Inför konserten huvudnummer, Vivaldis Gloria, fylldes kyrkans kor till
fullo av sångare och musiker. Kören Gaudete och Cantuskören från
Arnäs tillsammans med Örnsköldsviks Motettkör, orkester och tre
sångsolist framför dirigenten Sven Edsfors.
Vivaldis Gloria, eller Ära vare Gud i höjden är Vivaldis mest kända
sakrala verk, uppbrutet i dussintalet satser där fyra arior på ett speciellt
sätt ger verket djup och innehåll, både i dramatik och mer känslosamt
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sätt ger verket djup och innehåll, både i dramatik och mer känslosamt
tonmåleri. Sopranen Emma Rönnlund, sopranen Helena Novikova från
Litauen som studerar för Rönnlund liksom mezzosopranen Margrét
Brynjarsdóttir från Island som också hon är sångstudent och frilansande
solist svarade för solostämmorna.
En musik- och konsertupplevelse som tar fasta på den glädje och
upprymdhet som väntar på påskdagen, efter det inledande mer
allvarsamma och tunga budskapet i påskhelgens bibliska berättelse och
innehåll. Ett klingande och jublande budskap om en hoppfull framtid för
alla.
KONSERT
Emma Rönnlund, sång
Alexandra Johansson, Johannes Lindh, violin, Emma Hagström, cello,
Sven Edsfors, cembalon.
Kören Gaudete, Cantuskören, Örnsköldsviks Motettkör
Arnäs kyrka, lördag.

DAGENS RUBRIKER

Chefredaktör:
Jimmie Näslund
0660-295510
jimmie.naslund@allehanda.se

Växel:
0611-55 48 00, 0660-29 55 00

Webbredaktionen:
0660-295553 eller  0611-554814
webbredaktionen@allehanda.se

Webmaster:
0660-295516
webmaster@allehanda.se

 RSS

Copyright /  pressetika regler
Information  om cookies
Följ Allehanda.se via Twitter
Följ Allehanda.se via Jaiku

Må Ti On To Fr Lö Sö

  1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30   

April 2009

http://www.addthis.com/bookmark.php
mailto:jimmie.naslund@allehanda.se
mailto:webbredaktionen@allehanda.se
mailto:webmaster@allehanda.se
http://allehanda.se/start/1.216181

