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Juleoratoriet fylte Helgerud kirke
Desember byr på julekonserter over hele landet. Men slett ikke alle kan skilte med musikalsk dybde og kvalitet slik som i Helgerud kirke tirsdag.

 Dette gikk over all forventning, utbrøt en glad dirigent Iver Kleive på bakrommet etter stående applaus fra mer enn 600 tilhørere til
Johann Sebastian Bachs (16851750) "Juleoratorium" i Helgerud kirke tirsdag.
Tirsdag var Helgerud kirke reservert "Juleoratoriet" av Johann Sebastian Bach fremført av Oslo Bachkor og Oslo Symfoniorkester
med solistene Linda Øvrebø (sopran), Marianne E. Andersen (alt), Njål Sparbo (bass) og Henrik Engelsviken (tenor).
Fortellingen om julen
Det episkdramatiske musikkverket ble skrevet i 1734. Det står til den bibelske teksten om julen og er skrevet for bruk i gudstjenesten for seks
helligdager. I løpet av oratoriets seks deler hylles Jesusbarnet og den første julen. Engler, hyrder og evangelisten Lukas forteller om herligheten og
lovprisningen av Kristi fødsel.
I Helgerud kirke fikk publikum høre kantate 13 som omfatter bibelens fortellinger om første, andre og tredje juledag. Alt vekslende mellom kor og
solister fremføres teksten ikledd musikken til den dypt religiøse barokkmesteren Bach.
Bach var en ekstremt produktiv komponist. I sin tid som kantor i Leipzig skrev Bach en kantate i uken i tillegg til de kjente fiolinkonsertene,
orgelmusikk, pasjoner og mye mer. At Bach i tillegg fikk 18 barn kan jo være med å understreke hans aktive karakter.
Vokalprestasjoner
 Jeg er strålende fornøyd med samarbeidet med Oslo Symfoniorkester og solistene som vi delte scene med i kveld, sa Oslo Bachkors dirigent og
organist i Helgerud kirke, Iver Kleive.
Bachs vokalverk rommer kor, orkester og solister og en perlerad vokalister fylte det rene og lyse kirkerommet og traff publikum midt i hjertet med
varme og musikalsk fylde.
 Og for dem som gikk glipp av tirsdagens konsert har dere en ny sjanse onsdag kveld. Grønland kirke i Oslo er neste og siste stopp for denne
konserten, avsluttet multimusikeren Iver Kleive omkranset av blomster og beundrere som sto i kø for å gratulere.
Til forsiden
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