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Julen sjungs in med Bachs älskade juloratorium i Enköping 

Söndagen den 11 december återförenas körerna Camerata Vocalis och Enköpings Kammarkör efter 

nästan 17 år. Då uppför de återigen ett av Johan Sebastian Bachs mest älskade verk – Juloratoriet – i 

Vårfrukyrkan i Enköping. De första tre utav sex delar får åhörarna njuta av. 

– På trettondagen 1995 sjöng Camerata Vocalis sitt allra första större verk. Det var Juloratoriet och 

skedde tillsammans med Enköpings Kammarkör, säger Jonas Marmbrandt, dirigent för Camerata Vocalis 

sedan tio år.  

Samarbetet blev mycket lyckat den gången och därför tyckte Jonas Marmbrandt att det skulle vara roligt 

att göra något igen med Enköpings Kammarkör. Peter Melin, dirigent för Enköpings Kammarkör, blev 

glad för förfrågan och möjligheten att än en gång få göra denna fantastiska barockmusik.  

Juloratoriet är huvudsakligen en julberättelse från bibeln där Jesusbarnet, Maria, Josef, stallet, krubban, 

herdarna och änglarna står i centrum. Utifrån dessa texter har Bach gjort storslagna körsatser, vackra 

koraler och några underbara solosatser. Orkestern är stor och används på ett fint sätt för att skapa olika 

stämningar och färger. Senaste gången som de första tre delarna uppfördes i Vårfrukyrkan var 2007 av 

Camerata Vocalis. 

– Musiken som Bach skrev för flera hundra år sedan kan ge oss som lyssnare och utövare en djup och 

innerlig bild av julens budskap och en känsla av ro, säger Peter Melin. 

Förutom de två körerna deltar Aros Kammarensemble samt solisterna Jenny Ohlson (sopran), Anna 

Zander (alt), Mats Carlsson (tenor) och Anton Eriksson (bas). 

Om körerna:  

Camerata Vocalis är en avancerad kör med inriktning på klassisk kyrkomusik som regelbundet framförs i 

Vårfrukyrkan i Enköping. Den bildades 1994 och består av runt 35 medlemmar. Jonas Marmbrandt har 

varit körens dirigent de senaste tio åren. www.svenskakyrkan.se 

Enköpings Kammarkör är en blandad kör som består av ett 40-tal sångare. Repertoaren är omväxlande – 

från folkvisor, pop och rock till gospel, gregorianskt och opera. Kören grundades 1968 och leds sedan 

mer än 20 år av Peter Melin. www.enkopingskammarkor.se 

Kontakt: 

Jonas Marmbrandt, dirigent Camerata Vocalis, mobil: 070-352 17 49, jonas.marmbrandt@kyrkanshus.nu 

Peter Melin, dirigent Enköpings Kammarkör, mobil: 070-692 55 94, petermelinos@hotmail.com  

Anne Nilsson, pressansvarig Enköpings Kammarkör, mobil: 070-517 38 76, anne@nilsson.be 
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