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Olav Egil Aune vurderer årets 
klassiske julemusikk

Julen er dager i håpets historie. Den vil oss vel. Jesus- barnet 
ble født i en krybbe. Og han fødes i dag – i mennesket, hver 

jul, hver dag. Tonemakere til alle tider har lurt på hvor  tonene 
til akkurat det finnes. Derfor er julemusikk et begrep.  Svaret 
er et uoverskuelig hav av julekonserter og plater gjennom 
tidene. Noen vil ha stemning, det får de. Noen vil ha det 

 vakreste, uansett. Noen vil ha nytt og nyskrevet, det får de 
også. Noen vil ha de gamle, slitesterke salmene og sangene, 
det får de i hvert fall. Vi har hørt på ti av årets juleplater.

Jul i tonearten, takk

Y Gammelt gull i ny boks, fem timer jul med 
Bachs Juleoratorium, ikke minst, i en av de mest 
jublende innspillingene på markedet, ledet av 
den alltid forundrede og intense René Jacobs. 
Det er spenst og fart, som alltid hos Jacobs – 
topp solister, RIAS Kammerkor og Akademie für 
alte Musik, Berlin. Det svinger friskt og duver 
lett. En prisvinner, da den kom separat for noen 
år siden.

Marc-Antoine Charpentier (1643–1704) 
kjenner  vi forunderlig nok som komponisten av 
Eurovisjon-vignetten – opprinnelig åpningen til 
ett av hans seks Te deum. Han skrev mye, blant 
annet en vakker bunt pastoraler til julefeirin-
gen og adventstiden, bestilt av en familie fra 
den øverste overklassen i Paris, musikk til små 
 tablåer, som gir en vakker og varm fornem-
melse av Frelserens fødsel. Nydelig gjort, små 
akvareller i musikk.

Og mer: Corellis julekonsert, naturligvis. 
Og Rosenmüllers julehistorie, motetter av 
Buxtehude og Schütz og jul på barokkorgel 
(René Saorgin). 

Alt på topp. Bortsett fra prisen – den 
er gibortaktig lav.

Gledelig, barokk jul

A baroque Christmas 
Harmonia mundi HMX 
2908984.87 (4 cd)/ Naxos 
 Norway
Anbefalt /// Spor 1–4

Topp framført av noen av de 
aller beste.

Album Kor / Barokk

Johann Sebastian Bachs 
Juleoratorium slår aldri 
feil. Denne gang under 
René  Jacobs ledelse.
 Illustrasjon: Wikipedia

Neste side Y 
Fryd fra kvinnekoret Cantus 
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Y Jeg sitter her og kjenner på hva 
fryd er – FRYD. Ei juleplate som 
 virkelig har tatt meg de siste dagene,  
den varsler glede, alvor, undring, 
skjønnhet og en takk til både vår 
jordiske mor og Gudsmor Maria, 
altså julefryd! Unni Boksasp – folke
musiker av Guds nåde – har skre
vet ny tekst til Max Regers i seg selv 
slite sterke Marias voggesang, her i litt 
fornyet versjon – smittende fint. Den 
havner godt i øret, voggende og en
tusiastisk dansende, slik den framfø
res med Boksasp selv som skyttel og 
 «solist» med tjukke ler og på Nord
møremål. Jeg skal spise sokkene  
mine om den ikke glir inn i julesang
heftene etter hvert, og «slitne» jule
kordirigenter får en liten perle i fan
get. Klangfulle og lydhøre arrange
menter av blant andre Trygve Brøsle,  
får vi på kjøpet her. Astrid Krog 
 Hasle/Unni Boksasps No kime’ alle 
klokkun’ går til hjertet, en bønn om at 
julenatta må få være stille og god, det 
er høytid. Ellers de kjære folketonene 
og julesangene – har O jul med din 
glede vært framført så gledelig før? 
Og så er det tekstboka, ingen redsel 
for gang på gang å understreke at alt 
dette faktisk handler om Frelseren og 
frelsens komme. FRYD!

Kort og hellig fryd

Album Kor

Med Fryd utforsker kvinnekoret Cantus  
julemusikalske tradisjonene; fra den 
 eldre, lite kjente folkemusikken knyttet til 
julen, via noen av våre store norske jule
favoritter i arrangementer skrevet spesi
elt til Cantus, til helt ny samtidsmusikk. Y
 Foto: Morten Lindberg/2L

FRYD
Kvinnekoret Cantus, 
Dirigent Tove Ramlo-Ystad 
Unni Boksasp (sang), Trygve Brøske 
(piano, orgel, harmonium), Bendik  
Lund Haanshus (gitarer), Magne 
 Vestrum (kontrabass)
Musikkmerket 2L 158 SABD (Hybrid 
SACD pluss Pure Audio Blu-ray)

Glede, alvor, undring, skjønnhet 
og en takk til vår jordiske mor og 
gudsmoderen Maria.
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Y England kan jul. Det er uetter-
rettelig statistikk å påstå at sju av 
ti europeiske juleplater er engel-
ske, men det er ikke langt unna. 
Carols synges, spilles og ekspor-
teres, mer eller mindre fornyet, 
hver jul. Jeg har ikke hørt The 
Gesualdo Six før, det er klart min 
feil. For de seks mennene med 
helt forskjellig stemmekarakter, 
går her opp i enhet og en strøken 
renhet jeg knapt har hørt maken 
til. Carols, ja, men ikke utbrodert 
i altfor «fantasifulle» utgaver, 
som lett punkterer enkelheten. 
De nyskrevne sangene har en 
«beskjeden» etterklang av renes-
sanse, den store tiden for «hori-
sontale» toner. Det spenner fra 
Veni  Emmanuel og Thomas Tallis 
mirakuløse Videte miraculum, 
via Hans Leo Hassler og Vaughan-
Williams til John Rutter, Jonathan 
Harvey, Jeg synger julekvad og 
Det hev ei rose sprunge. Egner seg 
ikke til juleoppvasken, dette er 
edle  saker. Sitt stille.

Y Praha er vakker, Europas 
hjerte, er den blitt kalt. Byen har 
lang hukommelse, gjenkjenne-
lig gjennom århundrers tradisjo-
ner. I middelalderen var den et 
sentrum, blant annet for liturgisk 
sang og musikalsk fantasi. På en 
høyde over Moldau troner slottet 
og St. Vitrus-katedralen, og der 
fant man dokumenter og frag-
menter av gammel musikk, som 
gjorde at det sprell levende Tibur-
tina  Ensemble (tre kvinnestem-
mer) har klart å rekonstruere en 
messe for julen, slik den sannsyn-
lig én gang har vært sunget i mid-
delalderens Praha. Kanskje skal 
vi tilbake til disse tonene for å 
kjenne på  adventstiden og julens 
«renhet». En indre fryd henger i 
kjølvannet av denne vidunderlige 
utgivelsen. Tidløst, om noe slikt 
finnes. Likevel midt i tiden.

Edel vin Middelalderfryd

Christmas
The Gesualdo Six
Hyperion CDA 68299/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 15 – Coventry Carol

Undrende liv, strøken renhet.

Cor Europa. 
Jul i middelalderens Praha,
Tiburtina Ensemble, leder: Barbora 
Kabátková.
Ricercar RIC 410/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 3 – Kyrie. 

Flammer av noen juletoner.

Album Kor / 
 Julemotetter/carols

Album Kor / Middelalder

U Egner seg ikke til jule
oppvasken, dette er edle 

saker. Sitt stille.
Olav Egil Aune om The Gesualdo Six

Neste side Y 
Carols har farger av en engelsk folkedrakt
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Y Carson Cooman – hvem? 
En amerikansk komponist og 
organist (37), som allerede har 
flere hundre verker, inkludert 
operaer, på samvittigheten. 
100 komponister fra hele ver-
den har komponert orgelver-
ker for ham, 300 til sammen. 
Han har fylt atskillige CD-er 
med musikken sin, og mer 
enn 2.000 spor er tilgjengelig 
online. Puh. Nå står jeg i fare 
for å blamere meg, kanskje er 
det bare meg i denne verden 
denne musikken har sust forbi. 
I så fall, unnskyld. Men dette 
er søtladent og tynt, hen givent 
nok og fint spilt av Erik Sim-
mons. Ingen overraskelser, 
meditasjonene over julesanger 
og koraler flyter selvfølgelig og 
motstandsløst, spor etter spor 
og jeg tenker: Kanskje musikk 
til arbeidet? Kanskje. Eller i en 
butikk ... forresten, nei.

Y Eliteensemblet stile antico 
vender ørene mot den spanske 
musikkens gullalder, renes-
sansen, der de store navnene 
Tomás Luis de Victoria, Chris-
tóbal de Morales og Alfonso 
Lobo lyser i vintermørket. Det 
er ikke vanskelig å forestille seg 
høytid og jul med deres toner 
i kontrollert svev under kate-
dralhimmelen. Det starter stor-
artet, perfekt – stile anticos tolv 
sangere er perfekte i alt de gjør. 
Men perfeksjon kan drepe. Etter 
hvert blir det aldri så lite kje-
delig, lite variasjon, lite «mot-
stand», samme dynamikk. Det 
er klart, den spanske katedral-
kunsten og arkitekturen kan 
være asketisk, de som har fulgt 
guideboken og funnet fram til 
kirkene vet det. Men det lever, 
fasadene er «alvorlige» og for-
teller om at her handler det om 
bønnens inderlighet. stile antico 
synger flott, som alltid, men det 
smitter ikke meg, det er besyn-
derlig bakterieløst. Kanskje er 
immunforsvaret mitt for sterkt?

Y Alt er stort i USA, som for-
dommene sier. Julen også. 
Denne utgivelsen er et 
eksempel  på at alle krefter 
 mobiliseres, «et glimt inn i 
julefeiringen i St. Philip-kate-
dralen», som det står i følge-
boken. Et svært  apparat er i 
sving i et rom med stor etter-
klang, altså går det til dels 
veldig sakte, lyden er  massiv. 
Kjente og mindre kjente  jule-
sanger står på «glimtenes» 
agenda, stort orgel og Jerikos 
trompeter  hører med. Jeg er 
sikker på at det lyder over-
veldende og stemningsfullt i 
kirken, «live», slik alle slike 
hendelser gjør. Og at utgivelsen 
er en god hukommelseskick for 
dem som var der. Men over-
ført til nøytralt marked er det 
få kvaliteter, det er pompøst og 
tungtflytende.  Men – hva finner 
vi ikke? En sang av den norske, 
38 år gamle komponisten Kim 
André Arnesen. Se det.

Y St. Georg-kapellet er Wind-
sor Castles åndelige sentrum. 
Millioner har fulgt to kongelige 
bryllup der de siste årene, på 
TV. I 1348 stiftet kong  Edward 
III en kristen kommunitet der, 
som består av prester og lek-
folk. Slik har det vært i 650 
år, med et kort avbrudd på 
1600-tallet. En av kommuni-
teten og korets vesentlige opp-
gave er å be for konge huset, 
musikk og sang er en viktig del 
av dette «arbeidet». Her, altså, 
et album som på alle vis tar 
temperaturen i akkurat dette. 
Skulle en sitte der og tro at re-
nessansemusikk er flate og kje-
delige greier, er det bare å slå 
opp på korets flammende ut-
gave av William Byrds Vigilate.  
Og ellers alt fra tradisjonell 
julesang, Adams Julesang og til 
og med Arvo Pärt (Bogoroditse 
Devo). Programmet er delt i tre 
deler: Advent, jul og epifani.

Y Gothic Voices med toner fra 
 middelalderens England: Nowell 
synge we botheal and som (Linn 
CKD 591/Naxos Norway). Kledelig, 
nesten hverdagslig og nær klang fra 
Englands kanskje fremste middel
alderensemble.

... og i tillegg:

Tynt og søtt Spansk jul Hilsen USA Kongelig

Y Noëls baroque à Versailles (Château de Versailles Spectacles  
CVS 025 – utgivelse III i en serie med orgler fra gullalderen fransk 
orgelkunst/ Naxos Norway)  slottet hadde sine komponister og 
musikere, som var særdeles aktive i julen. Versailles har eget plate
selskap, som dokumenterer musikklivet fra de store Ludvigenes 
tid – her slottets barnekor, som synger jul inn i slottet, slik det 
én gang låt. Alt ledet av organisten Gaétan Jarry, som spiller på 
det  historiske orgelet. Tidsutentisk musikk av blant andre Claude 
 Daquin (1694 – 1772) og Pierre Dandrieu (1681 – 1736).

Y Nuit de noël (Alpha 571/ Naxos Norway) – to 
plater med livlig sang og enkeltsatser fra barokkens 
 orkestermusikk, sangene (franske) er direkte knyttet 
til jul, musikken er mer tilfeldig (bortsett fra  Corellis 
udødelige julekonsert frisk utgave). Men snøvakker 
nok i særdeles gode utførelser. Pop oppjuletre følger 
med!

Carson Cooman
How Great Our Day, orgelmusikk 
for jul.
Eric Simmons på Sonnenorgelet i  
St. Peter og Paulus, Görlitz
Divine Art dda 25196/Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 10 – Carson 
 Cooman: O Sleep, Dear Holy Baby 

Bra spilt, men det er alt

A Spanish Nativity
stile antico
Harmonia mundi HMM 902312/ 
 Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 4 – Alonso Lobo: 
Missa Beata Dei genitrix Maria

Bakterieløst, smitter ikke.

Tidings of Comfort & Joy
Jul i St. Philip-katedralen i Atlanta, 
Georgia
Katedralens kor og musikere
Gothic Records G 49323/ Naxos 
Norway
Anbefalt /// Spor 2 – O Come, All Ye 
Faithful

Mest for dem som var der.

Christmas at St. Georges, Windsor
St. Georgkapellets kor, Windsor 
Castle, dir: James Vivian. Luke Bond 
(orgel)
Hyperion CDA 68281/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 2 – William Byrd: 
Vigilate) 

Vakkert fra Windsor Castle.

Album Orgel Album Renessanse Album Julekonsert Album Gudstjeneste
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helene 
boksle 
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FOR BILLETTER GÅ INN PÅ:  
TICKETMASTER.NO | HELENEBOKSLE.NO 

 29.  11  NES KIRKE 
 30. 11  HAMAR KULTURHUS 
 01. 12  LILLEHAMMER KIRKE 
 02. 12  SKATVAL KIRKE 
 03. 12 STEINKJÆR KIRKE  
 04. 12 SNÅSA KIRKE 
 05. 12 OLAVSHALLEN, TRONDHEIM  
 06. 12 KIRKELANDET KIRKE, KR.SUND 
 07. 12 VOLL KYRKJE, MÅNDALEN
 08. 12 ÅLESUND KIRKE  
 09. 12 GRIEGHALLEN  
 10. 12 VOSS KYRKJE 

 11. 12 OSEANA KULTURSENTER, OS   
 13. 12 VÅR FRELSERS KIRKE, H.SUND 
 14. 12 STAVANGER KONSERTHUS
 15. 12 KILDEN KONSERTHUS, KR.SAND 
 16. 12 BUEN KULTURHUS, MANDAL  
 17. 12 LILLESTRØM KULTURSENTER 
 18. 12  FROGNER KIRKE
   FROGNER KIRKE, EKSTRAKONSERT 
 19. 12 FREDRIKSTAD  
 20. 12 ASKER KIRKE 
 21. 12 BRAGERNES KIRKE, DRAMMEN  
 22. 12 OSLO KONSERTHUS

JULETURNÉ 2019  

«En av landets  
vakreste sangstjerner»

Drammens Tidende 

«En gyllen  
halvannen time»
Fædrelandsvennen

«Nesten overjordisk» 
Trønderavisa

«Helt magisk» 
Sarpsborg Arbeiderblad

«En fortryllende  
førjulspakke» 
Telemarksavisa

96x365.indd   1 22.10.2019   11:51

Y Carols har farger av en engelsk 
folkedrakt. De er et vennlig julens 
alibi for å få fortelle at nostalgi, det 
hører livets viktigste sider til. Carols 
gir julestemning, alltid. Mange norske  
juletre blir pyntet med engelske 
 katedralkor og carols på høyt talerne. 
Vi kjenner dem, kan dem etter hvert, 
slik vi også kjenner våre egne folke
toner. Helst uten staffasje og alt for 
mye nytenking. Men er det sånn? 
Albumet Now May We Singen gir oss 
anledning til å kjenne på nye inngan
ger til julen. Ikke minst er den en gave 
til «julekordirigenter», som sliter med 
å finne nytt repertoar. En fabelaktig 
utgivelse med et Englands fineste kor, 
henter fram «vår tids» juletoner, noen 
kjente (John Taveners Ex Maria Vir-
gine, John Rutters The King of Bliss og 
James MacMillans O Radiant Dawn), 
men mest uprøvd, avhengig av hvor 
dreven en er. Koret skilter med gode 
forgjengere, Henry Purcell, Sir Adrian 
Boult og Andrew Lloyd Webber var 
elever der. Men fremfor alt, dette er 
lyttemusikk for den som vil oppdage 
hvor julen finner sine nye toner. 

Y Hver advent holder koret 
ved King’s College i London 
 adventgudstjenester (i fler
tall) – et samlingspunkt for 
londonere  i førjulskavet. Albu
met tar oss med dit, program
met fyller en tilbedelsestime 
– sanger, nye og gamle, Wil-
liam Byrd og Palestrina, til slutt 
«hviskes» det hele vakkert  ut 
i Hildegard av Bingens O fron-
dens virga. Sangene innledes 
med antifoner, det gjør det til 
langt mer enn en konsert. San
gene preges av profeten Esaias 
«forventning», det vil si – for
nemmelsen av at store ting 
kommer til å skje. Koret er av 
det imponerende slaget, selv i 
engelsk tradisjon – her er dyp, 
dynamikk og stor hengivelse. 
Slik blir en konsert til gudstje
neste.

Gull for dem som leter Advent i London

Y 100 Christmas Classics (Capriccio 
C 7331/Naxos Norway) – 100 tre/fire- 
minuttere «klipt» ut av den rikholdige kata-
logen til  gamle Øst-Tysklands mest kjente 
selskap.  Leipzig/Dresden-orkestrene er 
med, Kreutzchor og Thomanerne i Leipzig, 
verdens kjenninger. Svært variert kvalitet. Og 
det skal sannelig kondisjon til. 

Y Festival of Carols (Naxos 
8.579065/ Naxos Norway) – jul med 
verdenssopranen Sylvia McNair og 
Indianapolis kor og kammerorkester. 
Amerikansk så det duger – sukker-
søte arrangementer og pompøse 
utgaver av kjent og ukjent.

Now May We Singen
Choir of Westminster School, Ben 
Bloor (orgel), dir: Timothy Garrard.
Signum Classics 595/ Naxos Norway.
Anbefalt /// Spor 4 – James 
 MacMillan: O radiant dawn

Fra øverste hylle, nytt og 
 gammelt.

Advent Carols
The Choir of King’s College, London, 
dir: Joseph Fort
Delphian DCD 34226/ Naxos Norway
Anbefalt /// Spor 18 – O Come, O 
Come, Emmanuel

Konsert blir gudstjeneste.

Album Kor Album Kor

Neste side Y 
Fryd fra kvinnekoret Cantus 


