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Några av kvällens musiker i fritidstappning: Vacha Bagratuni, cello, Sibylle
Mahni, valthorn, Madeleine Przybyl, viola och Jevgenij Zjuk, violin.
Fotograf: Maria Eilertsen

Recension Stöde Kyrka, onsdag kväll: Academy of Stöde at the
lake Lars Jönsson och hans internationella kammarensemble,
Jevgenij Zjuk och Evgeny Popov,violin Madeleine Przybyl, altfiol
Vache Bagratuni, cello Mona Kontra, piano Libor Sima
Kvällens konsert präglades av nyhetens
behag. Nya projektledare för musikveckan,
nya fantastiska musiker, och nyskriven musik
och som vanligt presenterade Lars Jönsson ett
nytt och spännande program. Allt var bäddat
för den succé som trollband och förde
andäktiga åhörare in i musikens underbara
värld.
Libor Simas Saxofonkvintett , ett av musikveckans två uruppföranden,
framfördes med kompositören på saxofon tillsammans med kvällens
stråkkvartett. Libor Sima är en mångsidig musiker. Han spelar jazz på
saxofon, kammarmusik på fagott och är dessutom en uppskattad
tonsättare och pedagog. Hans härliga, jazzinspirerade och äventyrliga
improvisationer lockade lyssnarna och musikanterna till många leenden.
Saxofonen drog oss ut på äventyr bland stråkarnas varierade tonspråk ,
sforzandon och pizzicaton och verket suddade gränserna mellan klassisk
musik och jazz till en underbar mix.
Hornisten Sibylle Mahni, som tillsammans med Lars Jönsson på piano
inledde konserten med Sonat i F-dur op 17, ett verk av den unge Ludwig
van Beethoven, var en ny angenäm bekantskap. Hon lockade åhörarna till
uppmärksamhet redan med de första tonerna och lät sedan hornet föra en
dialog med pianot . Hornet var den stränge, den som hade pondus, och
klingade fullödigt och vackert tillsammans med det mera lekfulla pianot.
Instrumentalisterna gladde med sitt härliga samspel.
Så var det dags för fler nya bekantskaper. Kvällens stråkkvartett, ryssarna
Jevgenij Zjuk och Evgeny Popov, tyskan Madeleine Przybyl och armeniern
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Vache Bagratuni, spelade Joseph Haydns Stråkkvartett i C dur, även kallad
Kejsarkvartetten som var ett beställningsverk att framföras inför kejsar
Frans. Verket är mest känt för den andra satsens
underbara Cantabile som senare blev Tysklands nationalsång. Melodin
klingade helt underbart och flyttades från instrument till instrument.
Underbarast var dock cellistens tolkning. Den tredje satsens menuett
fördes bestämt av förste violinen, här var det inte fråga om något
trippande och verkets grandiosa Finale bekräftade stråkkvartettens
skickliga samspel.
Franz Schuberts Fantasi f-moll för fyra händer var ännu en av konsertens
spännande upplevelser med två temperamentsfulla och urstyva pianister
vid flygeln, Mona Kontra och Lars Jönsson i ett imponerande samspel. Här
var det svårt att få plats med händerna ibland men det klarade de med
glans.
Mona Kontra som är anställd i Nordiska kammarensemblen spelade som
gästpianist även pianostämman i konsertens avslutande verk, musik från
Armenien av den där mycket kände komponisten Arno Babadjanjan,
nämligen hans Trio för violin, cello och piano komponerat 1952. Mona
imponerade stort i detta svårspelade verk. Trots endast ett
repetitionstillfälle tog de tre instrumentalisterna fullständigt andan ur
lyssnarna med sitt fenomenala samspel. Stämningen i kyrkan var magisk.
Inte ett ljud hördes mellan varje sats. Det var musik som talade till alla
sinnen.
På 1800-talet blomstrade musikaliska akademier där mycket varierad
musik framfördes. En sådan med många angenäma bekantskaper var det
som gick av stapeln vid Stödesjön denna afton.
Margareta Rudbo
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