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Kaj Sylegård och Daniela Valero gav tonerna synlig gestalt i sina
danser.
Foto: Linus Wallin
Klicka på bilden för att beställa bilden

Kulturredaktör:
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu
Nyheter

Det rockar om barocken
SUNDSVALL (ST) 2008-08-01 03:00

Stöde kyrka
Barockens djungelbok
Ensemble Villancico
Ledare: Peter Pontvik
Dansare: Daniela Valero och Kaj Sylegård
I kölvattnet av de spanska erövrarna
kom missionärerna till Sydamerika.
Kommentera
Med dem följde kyrkomusikerna.
artikeln
Katolska kloster och kyrkor växte upp
bland djungler och berg, och den musik som 1600-talets
kyrkomän tog med sig från Europa mötte de inföddas språk
och deras spröda flöjter, eldiga tummor och medryckande
rytmer.
I dag är Ensemble Villancico ensam i Skandinavien om att
vårda den musiken. Sedan födelsen har den turnerat i 25
länder, grammisnominerats och prisbelönats. Stöde kyrka
intogs i går av åtta sångare, mjuka sopraner och välskolade
herrar från bas till countertenor, samt fyra supersäkra
musiker med såväl barockens som indianernas instrument:
flöjter, gitarrer, trummor och som bas en gamba.
Tonerna fick också synlig gestalt i gester och mimik, i
tidstrogna broderade sidenrockar, krinoliner och pösiga
sammetsbyxor, och genom Daniela Valero och Kaj
Sylegård, som dansade sirlig och eldig latinbarockdans.
Musiken tycks stöpt av lika delar indiansk sprödhet och
vindlande, livsbejakande rytmer, spansk glöd och den
europeiska barockens strikta och osentimentala sväng.
Rytmerna och instrumentens lätthet ger en luftighet, täthet
och energi som vår barockmusik ofta saknar.
Här fladdrade, flög och virvlade musiken som en lång,
ständigt växlande dans, elegant, fartfylld och glad.
Dessutom var den i händerna på konstnärer av hög klass.
Även om ensemblens frasering var lika smidig och
spänstig som ett par nyköpta joggingskor i
tusenkronorsklassen, var det rytmerna som mest lekte sig
fast i hjärnan. De vred och böjde och slingrade sig, yrde och
slank. Inte ens ett lugnt lunkande kunde fortgå utan en
förtjust liten virvel i slutet av varje steg.
Det är en njutning att se och höra musiker som är trygga i

Fastklämd efter olycka
En man blev fastklämd efter att ha voltat med sin
bil söder om Holmsjön på fredagseftermiddagen.
Läs mer

Åtalas för misshandel
En 55-årig kvinna åtalas i dag för en årsgammal
misshandel i Bergafjärden.
Läs mer

Tv: Möt den nya landshövdingen
Bo och Eva Källstrand flyttar snart in i residenset i
Härnösand. De berättar om renoveringsplaner,
fester och hur de ställer sig till Bob Marley.
Läs mer
Sport

Bra gjort, Zäta
Henrik Zetterberg har redan vunnit
Stanley Cup. Nu får han en ny
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det de gör och så glada över att göra just det. Ärkeproffs
som har full kontroll över varje fras och figur, som tycks
oförmögna att släpa, stelna eller ha tråkigt. Som leker,
skrattar och bjuder in till tjurfäktning, konfrontation mellan
spanjorer och indianer och jubel över Jesu födelse med
samma utstrålning.
Man undrar vad som hade hänt om Bach hade mött några
indianer under sin levnad. Och man vet att den potentiella
publik som i går valde kvällsdoppet, metet eller vitt vin på
verandan framför konsertbesök drog en kraftig nitlott.
Faktiskt missade den en vitalitetsinjektion som kunde ha
räckt en bra bit in på hösten.
Glöm rocken. Det är barocken det rockar om.
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu

Läs mer:
[2008-08-01] Två ensembler låter som en
[2008-08-01] Världsmusik i Hubergets hetta
Skriv ut
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utmärkelse – "Bra gjort för Sundsvall".
Läs mer

Forsell avgjorde Sundsvallsderbyt
Hon sköt från höger och från vänster.
I stolpen, ribban – och i mål.
Angelica Forsell var skillnaden mellan Sundsvalls
FK och Selånger FK i division II-derbyt i går.
– Det känns kanon.
Läs mer

Kuben vann pliktskyldigt
Kubikenborgs målsättning är att vinna division III
mellersta Norrland.
Därför var 3–2-segern mot Frösö IF nödvändig.
Men onödigt spännande.
Läs mer
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12 l Mellanmjölk 89:90 kr
Beställ maten på nätet så packar vi och kör hem den
till dig samma dag.
www.matservice.se

(1) Inkorg
Någon är hemligt förälskad i dig! Ta reda på vem det
är.
www.YourLoveRevealed.com/se

Gå ned 5 kg snabbt?
Gå ned 5 kg i veckan med Trimgel, det är inte
normalt.

Yran är så mycket mer
Storsjöyran i Östersund har allt det där som hör till
en stadsfest, som tivoli, öl i plastglas och
coverband i restaurangtälten.
Läs mer
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Dansare: Daniela Valero och Kaj Sylegård
Läs mer

Ombytta roller i samma spel
Läs mer

Mattsson gör upp med Salong K
STOCKHOLM (TT Spektra) 2008-08-01 [14:59]
I boken "Salong F" går Åsa Mattsson till hårt angrepp mot män,
makt och media och namnger flera kända personer.
Men framförallt är boken en uppgörelse med det egna feministiska
levnadssättet.
Läs mer

Par donerar fotosamling till Israel
STOCKHOLM (TT Spektra) 2008-08-01 [12:23]
En stor fotografisamling som spänner över 160 år och innehåller
bilder av några av världens främsta fotografer någonsin har
donerats till Israel Museum, skriver New York Times.
Läs mer

Stensättarkonsert på
kulturkalas

Flest kvinnor uttagna
till poesipris

STOCKHOLM (TT Spektra)
2008-08-01 [11:20]
När Göteborgs kulturkalas
inviger sin skulpturutställning
den 15 augusti sker det till
tonerna av en äkta
stensättarkonsert.
Läs mer

STOCKHOLM (TT Spektra)
2008-08-01 [10:58]
Kvinnorna dominerar det
brittiska lyrikpriset Forward
Prize for Poetrys
nomineringslista i år.
Läs mer

Krunegård spelar dubbelt i helgen
Markus Krunegård har på tre år besökt
Hultsfredsfestivalen med tre olika band, och siktar
på att spela där även nästa år med sitt hemliga
projekt Fear of Love.
Läs mer

Artikelserier

2008-08-01 16:06

Det rockar om barocken - ST.nu - Sundsvalls Tidning

3 av 3

http://www.st.nu/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=749893

Öst & väst: Konspirationer som förenklar
Sicilien: Med Selma Lagerlöf i Taormina
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