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Körmanifestation med Händels Messias den 1:a advent
Vik söndagen den 2 december för en riktig körmanifestation i Vårfrukyrkan i Enköping.
Då framförs Händels Messias av Camerata Vocalis, Enköpings Kammarkör och
Vårfrukyrkokören, tillsammans över 100 sångare. Det blir en jublande musikfest innan
kyrkan stängs för ett års renovering.
Den första advent samlas Enköpings tre största körer till en jättekör på över 100 sångare som
tillsammans med solister och orkester framför julbudskapet i Messias av Georg Friedrich
Händel. Här finns hela berättelsen om Jesusbarnet, Josef och Maria, herdarna och änglarna
med all sin djupa innerlighet och stora dramatik.
- Vi vill passa på att göra en riktig körmanifestation i Vårfrukyrkan innan den stängs efter
trettonhelgen för renovering under nästan ett helt år, säger Jonas Marmbrandt som leder två
av körerna, Camerata Vocalis och Vårfrukyrkokören: Vad passar då bättre än Messias med
sin glädje och optimism som kulminerar i den sista satsen? Då fyller vi hela Vårfrukyrkan med
Halleluja-kören, den mest jublande musik som någonsin skrivits!
- Det ska bli fantastiskt att få göra den här härliga musiken igen, säger Peter Melin som leder
Enköpings Kammarkör. Och den här gången kommer alla i kyrkan som vill få sjunga med i
Halleluja-kören.
Förutom de tre körerna deltar Aros Kammarensemble samt solisterna Anna Eklund Tarantino
(sopran), Eva Marklund (alt), Mikael Stenbaek (tenor) och Staffan Alveteg (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/enkoping
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
Vårfrukyrkokören är en blandad kör med ca 45 medlemmar som flitigt framträder i
Vårfrukyrkan. Repertoaren är omväxlande med tyngdpunkten på traditionell kyrkomusik.
Kören leds sedan drygt 10 år av Jonas Marmbrandt. www.svenskakyrkan.se/enkoping
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