
MUSIK
Jubileumsvårkonsert. Bara smaka på ordet.

Det sitter så skönt i munnen och rullar så fint på tungan. Precis som
stämmorna hos jubilaren Luleå kammarkör och jubileumsgästen
Helen Sjöholm. Söndagens tilldragelse i Kulturens hus stora sal var
en hyllning till den mänskliga rösten och hur den kan låta i skön
förening med andra dito och på egen hand.

Kören inleder med Intet är som väntans tider och visst är det väl
Helen Sjöholm publiken väntat på. Och när hon dyker upp så gör
hon det med besked. Längst inne i mitt huvud har hon gjort med
kören förut och ihop med Martin Östergren bakom flygeln skapas
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ett av kvällens många fina ögonblick.

Martins tonsättningar av William Shakespeare sonetter är absolut
magnifika. Så även ett knippe svenska folkvisor. Även om kören
gärna fått medverka även här, det hade gett lite mer pondus som
är välförtjänt. Där jag ville va ur Chess har likt flera av kvällens
stycken gjorts av kören och Helen och Martin tidigare. Tidigare
reservationer om att Tommy Körberg borde få behålla låten
kvarstår. Det blir småtrevligt men inte mer.

Lika småtrevlig är kvällens presentatör Lena Callne som piggt och
puttrig lotsar oss genom kvällens olika opus. A capella-versionen av
Som ett blommande mandelträd är riktig kördynamit där Monica
Wasbergs duktiga dirigerande lyser igenom. Så också i två
kinesiska dikter tonsatta av Karl-Erik Welin och två tonsättningar ur
höga visan.

Första akten avslutas med en magisk gospedoftande tolkning av
Lalehs Vårens första dag. Samma fina samspel mellan kör och
solister behålls i andra aktens inledning med Ted och Kenneth
Gärdestads Come give me love och Olle Adolphsons Siv och
Gunne där samspelet mellan Helen och kören är på topp.

Avslutande trion Hemma ur Kristina från Duvemåla, Gabriellas sång
ur Såsom i himmelen och Du är min man är alla publikfirande
favoriter som blir en angenäm avslutning på en ljuvlig
jubileumsvårkonsert.
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