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Publicerad 24 juli 2012

Recension Stöde kyrka Frösöblomster – Du fria, fjällhöga nord…
Lisa Henningssohn, sopran, Melinda Paulsen, mezzosopran, David
Schultheiss och Janis Olsson, violin, Katerina Giannitsioti, cello,
Mona Kontra och Lars Jönsson, piano Musik av: Wilhelm PetersonBerger, Bo Linde, Jörgen Dafgård, Margareta Hallin m fl
Sjunde årgången av Stöde
kammarmusikvecka inleddes i går. Men i
stället för den traditionella pianoaftonen gick
startskottet med ett fullödigt
kammarmusikprogram - med enbart
norrländsk musik och med Wilhelm PetersonBerger som huvudgestalt, vid sidan av
kompositörerna till kvällens två
uruppföranden, hovsångerskan Margareta
Hallin och Sundsvallsfödde Jörgen Dafgård.
Här bjöds nu inte bara den folkkäre PB, även
om Mona Kontra inledde med att mjukt men
osentimentalt spela de mest kända
Frösöblomstren, och även om "Fyra visor i
folkton" passade utmärkt till Lisa
Henningsohns lyriska, tillrande sopran, så
blond och nordisk i klangen.
En av konsertens höjdpunkter blev hans
tonsättningar av Nietzschedikter, mer
inåtvända och komplexa än den nordiska
folktonen. Här hade vi en PB på väg mot
högromantiken och Melinda Paulson med sitt
kraftfulla mellanregister och sin härliga
volym, samt den ständigt smidige, mjuke Lars
Jönsson, höll här publiken i ett musikaliskt
grepp som nästan fick den att tappa andan.
Ett huvudnummer blev även PB:s okända
violinsonat, där förstagångsbesökaren i
Sverige, violinisten David Schultheiss, också
tycktes så nordisk och blond i sitt spel när
han lotsade publiken genom alla PB:s kända
och okända sidor: ljuvt solglitter, vilda
danser, högromantiska utgjutelser och lite
modernism.
Jörgen Dafgårds lilla pianostycke
Snösmältning tycktes måla slumpmässigt
fallande droppar och ibland större sjok av snö
som ger sig av från grenar och tak. Och i
Margareta Hallins "På judiska kyrkogården i
Prag" – där den välkända strofen "På vårdarne
lägg sten!" ingår – tog Lisa Henningssohns
röst väl upp det klagande momentet i den
svarta sången, som berättar om tunga liv,
malande grottekvarnar och skärande tragik.
Bo Lindes "Sonata a tre" är mörk och skulle
med ett uppgivet spelsätt ha varit dyster. Nu
laddade pianotrion istället allvarstonerna fulla
med expressivitet, framvällande kraft och
övertygelse. Av Härnösandsfödde Ivar
Henning Mankell, farfar till författaren,
spelade cellisten Katerina Giannitsioti en skirt
franskklingande notturno, där hennes stora klang bar tätt och solitt också i
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den mättade, milda kvällsstämningen.
Också i år tycks Lars Jönsson ha lyckats förträffligt med sin internationella
ensemble. Man njöt av det självklara samspelet, den starka inlevelsen och
inte minst av kontrasterna mellan så mycket kraft och så mycket tålmodig
stillhet som tycktes kunna sträckas och tänjas gränslöst utan att frasen
bryts.
Det var en helgjuten kväll för norrländsk musik, på samma höga
musikaliska nivå som vi lärt oss förknippa med musikveckan i Stöde. Och
det bästa är att den bara har börjat.
Susanne Holmlund
060-197278
susanne.holmlund@st.nu

2013-02-17 13:04

