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Mektig
formidlet

Sprell
levende jul

Magnum mysterium er ordene
som innleder julenattsmessen
og uttrykker hyrdenes undring
over barnet i krybben.
Etter å ha hørt Grex Vocalis
nye juleplate klarer vi ikke helt
å skjule hverken beundring
eller begeistring for korets
flotte formidling av mysteriet.
Vi presenteres for fem vidt
forskjellige versjoner av denne
messesatsen. To fra renessansen (Palestrina og Victoria), så
et langt sprang frem til Poulenc og to samtidsversjoner
av Morten Lauridsen og Javier
Busto. Alt tolket med inderlighet og ytterst klangfullt. Carl
Høgset har et rikt redskap til
rådighet og han foredler og utnytter korets store fleksibilitet
og musikalske spenst til fulle.
Ellers finnes et fint sammensatt utvalg sanger både
fra fransk, engelsk og norsk
tradisjon. Et spennende grep
er «Jeg synger julekvad» sunget i tre forskjellige arrangementer. Det begynner stødig
med Praetorius, går via Per
Steenberg og avsluttes med
Fartein Valens spennende harmoniseringer.

Fra sitt ståsted i operaverdenen gir trioen «Opera i tiden»
oss en både original og tradisjonell juleplate. Original i
form av nye arrangemeter og
uvant sammensetning, – to
sopraner, piano og strykekvartett. Tradisjonell i utvalg
av sanger fra vidt forskjellig
opprinnelse og ispedd et par
duettperler fra Händel og Offenbachs operaer. Her snakker
vi om spreke tolkninger og et
oppriktig ønske om å formidle
god musikk til glede og hygge.
Det som måtte mangle i det
finpolerte tas igjen i rikt monn
i frodighet og musikantisk
utfoldelse. Et av de friskeste
innslagene i årets tilfang av
julemusikk, her føles slektskapet til den opprinnelige caroling-tradisjonen som en sosial
happening der man faktisk
gikk rundt i sitt eget nærmiljø
og utvekslet sang, god mat
og drikke. Levende og inkluderende.
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