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Klokkeklar julestemning
To gutar, 29 jenter, 30 damer og to
dirigentar sytte for klokkeklar song og
julestemning då VIVA og Concentus
kom til Sandnes kirke søndag.
ADVENTSKONSERT: VIVA, også
kjent som Sandnes kulturskolekor, opna konserten med ein av
våre kjæraste, norske julesongar;
«Det lyser i stille grender». Kyrkja
var nær fullsett og mørklagt, og
berre lysa til dei 31 unge songarane lyste opp då dei gjekk i prosesjon oppetter kyrkjeskipet.
Med sin alltid energiske dirigent Liv Hugstmyr Særheim heldt
koret fram med eit knippe julesongar med røter i eller påverknad frå
både ukrainsk, swahili, samisk og
middelalder-engelsk. Koret er ikkje
kjent for å stå særleg i ro når dei
syng, noko vi særleg fekk oppleve
i «Baba yetu», innslaget på swahili.

A Ceremony of Carols
Concentus med sin dirigent Per
Sigmund Rettedal heldt fram
med meir seriøs, men likevel lyttarvenleg og ikkje minst imponerande stemmeprakt. I tillegg til to
velkjende julesalmar fekk vi mellom anna høyre «Ubi Caritas» av
den unge, norske komponisten
Ola Gjeilo. Latinen og harmoniane i stykket avslører neppe at
Gjeilo har bakgrunn frå jazz og
filmmusikk, men gav klang flott
i kyrkjerommet.
Hovudverket for kvelden var
Benjamin Brittens «A Ceremony
of Carols» framført av både Viva
og Concentus. Dette blei opprinneleg skrive for barnekor i 1942 og er
tonesette tekstar på middelalderengelsk frå samlinga «The English
Galaxy of Shorter Poems». Innhaldet i tekstane peikar på høgtida vi
er inne i og korleis jomfrufødselen vil påverke mennesket i all tid
frametter. Poesien er naturleg nok
svulmande, men også kontroversiell. Eller kva skal ein seie om nest
siste sats, «Deo Gracias»: Her blir

sjølve syndefallet lovprisa. Hadde
ikkje Adam teke eplet den skjebnesvangre dagen i Edens hage, hadde
nemleg ikkje Maria blitt Himmeldronning!

““

Kva meir kan
imponere ein elles
blasert konsertgjengar? Jo, konserten på halvannan
time blei framført
av songarar og
harpist fullstendig
utan notar.
Tore O. Koppang, meldar

Variert og flott
Harpist Willy Postma, med ei internasjonal karriere bak seg, og
Viva sin eigen akkompagnatør
Halvor Skaar, støtta opp om kora
og medverka til at dette blei ein
variert og flott konsert vel verdt å
bruke kvelden på.
Kva meir kan imponere ein
elles blasert konsert-gjengar? Jo,
konserten på halvannan time blei
framført av songarar og harpist
fullstendig utan notar. Sånt krever
mangfaldige timar med terping og
øving. Men så er òg Viva og Concentus i teten nasjonalt og har eit
godt rennomé langt utover riket
sine grenser.
Adventskonserten blei urframført på Undheim laurdag kveld og
gjenteken to gongar søndag kveld.
Tore O. Koppang
meldar

FLOTT: Ingvild Helland og Willy Postma på harpe.

IMPONERTE: Konserten på halvannan time blei framført av songarar og harpist fullstendig utan
notar. Sånt krever mangfaldige timar med terping og øving.

FØR: Spente jenter før konsert.

