Gosskörsfestival i Rättvik 2-5 juni 2005
Resumé av Karin Skogberg Ankarmo
Årets festival i Rättvik samlade 266 pojkar, män, föräldrar och ledare i ett tämligen kallt och
regnigt Dalarna. Men vad gör det när man får sjunga Hallelujakören tillsammans!
Detta var den elfte gosskörsfestivalen i ordningen. Liksom åtskilliga förgående år fanns den
mycket populära engelska sångpedagogen Hilary Jones med. I år gladde hon sig speciellt åt
att hon numera börjat känna igen korister i herrstämmorna som hon tidigare kommer ihåg som
gossopraner! Hennes personlighet utstrålar energi och sångglädje, och såväl hennes
uppsjungningar som hennes möten med enskilda körer bidrar mycket till att höja värdet av
festivalen.
Vi fick även nöjet att träffa Robert Sund, som under de tre dagarna repade manskörsrepertoar
med herrstämmorna. Han presenterade bl a några egna arrangemang. Alla ledare fick
dessutom i ett seminarium förmånen att höra honom berätta om sitt arbete i OD, samt
beskriva manskörsrepertoaren världen över.
Göteborgs Gosskörs Manskör bjöd på en fin konsert på fredagskvällen under ledning av
Maria Forsström med bl a repertoar som ”Requiem 1605” av Tomás Luis de Victoria och
”Leksands klockor” (sats: Söderlundh)
Som huvudledare var engelsmannen Dr Richard Cooke engagerad. Denne rutinerade
körledare, som för övrigt vistas mycket i Sverige, repeterade och dirigerade årets huvudverk
Faurés requiem samt Jesu Bleibet och Hallelujakören. Verken framfördes på konserten i Falu
Kristine kyrka tillsammans med Dalarnas Kammarorkester och blev en fin avslutning på
festivalen.
De minsta då? Jo minsann, aspiranterna förgyllde sopranstämman i Hallelujakören efter att ha
övat mycket flitigt med Helle Rosenborg. De medverkade även i lördagskvällens vesper i
Rättviks kyrka med musik av bl a Riedel och Mozart. Dessa minsta – våra ”änglar” som en
förälder uttryckte det – kommer förhoppningsvis att minnas detta veckoslut en lång tid
framöver, och kanske kommer de att minnas den med lite extra kärlek det år de återvänder –
som manskorister!

