
18     

REPORTAGE VÄRLDSKÖRSSYMPOSIET

Åskådarna i Sydkorea får vara med och testa samarbetsövningar. Sofia Vokalensemble.
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H
ALVA KÖREN VÄNDER ryggen mot 
dirigenten. Bengt Ollén dirigerar 
fortfarande, men bara det bakre 
ledet ser honom nu. Jag, som vänt 

ryggen till, synkar tempo och frasering ge-
nom att läsa av min stämkompis Lisa Alf. 
Hennes uttryck drabbar mig fullständigt. 
Hon sjunger Kung Liljekonvalje så innerligt 
sorgesamt att det känns i hela min kropp. 
Slutackordet klingar ut och jag drar efter 
andan. Det är så här körsång ska kännas. 
Det är det här vi vill ge till publiken. 
 
I MAJ 2013 fick Sofia Vokalensemble 
beskedet. Vi var uttagna till det tionde 
Världskörssymposiet, i Sydkorea. Nu är vi 
31 restimmar och åtta tidszoner hemifrån. 
Om fem dagar gör vi två av de mest presti-
gefulla konserterna vi någonsin gjort.

Världskörssymposiet för körsång anord-

nas vart tredje år någonstans i världen. På 
det veckolånga konventet uppträder 26 
inbjudna körer från alla världsdelar.

Philip Brunell, exekutiv chef för årets 
symposium, tycker att det är underbart att 
symposiet inte är någon tävling.

– Det finns redan så många körtävlingar 
runt omkring i världen. Symposiets syfte 
är istället att föra samman körer från hela 
världen.  
Det låter lite som ett fredsinitiativ?

– Det är det! Och det har det varit sedan 
1989, när det första symposiet hölls i 
Stockholm. 

SYMPOSIET PÅGÅR I åtta dagar men är av 
ekonomiska och administrativa skäl upp-
delat i två halvor. När symposiet startar 
befinner sig Sofia Vokalensemble därför på 
andra sidan landet, i kuststaden Busan. 

Vi badar i havet, äter koreansk kimchi 
och acklimatiserar oss till den varma, fuk-
tiga luften. Det här är också en del av vårt 
musikaliska arbete. Bengt Ollén är nämli-
gen övertygad om att det sociala klimatet 
påverkar hur kören musicerar.

– Visst kan man göra musik på bara sin 
tekniska förmåga. Men finns det en grupp-
känsla kan man få in en till dimension i 
musiken. Det ger ett bättre resultat, både i 
repetitionsarbetet och på konserter.

Världskörssymposiet är ett tillfälligt mecka för dirigenter, kompositörer 
och körsångare från hela världen. Följ med Sofia Vokalensemble  
bakom kulisserna i Sydkorea! 

Fakta VÄRLDSKÖRS- 
             SYMPOSIET
 
✦ Världskörssymposierna anordnas 
av det internationella körförbundet 
IFCM och hålls var tredje år. Avsikten 
är att lyfta fram internationellt 
framstående dirigenter, föreläsare 
och körer. Såväl barnkörer, mans- och 
damkörer, mindre ensembler och 
professionella körer finns represen-
terade. Utöver ett digert konsertpro-
gram pågår workshops, seminarier, 
utställningar och notläsningssessioner 
under symposieveckan.
 
✦ Körerna som deltar i symposiet 
väljs ut av symposiets artistiska kom-
mitté. Alla körer kan söka, förutom 
de som deltagit på det senaste sym-
posiet. De får vänta ett symposium 
innan de kan söka igen. Körerna 
finansierar sin resa till symposiet 
själva, men på plats står IFCM för 
mat och boende. 
 
✦ Världskörssymposiet i Seoul besök-
tes av runt 1 000 personer. En stor del 
av besökarna var som alltid körledare 
och kompositörer, men symposiet är 
öppet för alla. Det elfte Världskörssym-
posiet hålls 2017 i Barcelona, Spanien.

mötesplats

» Finns det en gruppkänsla 
kan man få in en till  

dimension i musiken.  
Det ger ett bättre resultat, 
både i repetitionsarbetet 

och på konserter. «  »

Inspirerande

för all världens körer
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FYRA DAGAR I BUSAN, inklusive en uppladd-
ningskonsert för 1 200 personer i Gimhae 
Art Hall, passerar på två röda sekunder. 
Vi tar bussen mot Seoul och 
symposiet. I år ger alla kö-
rer två konserter: En på 
temat An inner journey 
och en om The healing 
of storytelling. 

Vi vaknar i Seoul på 
konsertdagen. Stämning-
en är påtagligt förändrad. 
Minerna är fokuserade och hum-
mande röstövningar omger kören som en 
efterhängsen bisvärm. Det är allvar nu.

Vi släpps in i den gigantiska National 

Theatre of Korea och dirigeras fram och 
tillbaka för att testa uppställningar och 
förflyttningar. Akustiken är torr och avslö-

jande. Strax innan konserten samlas 
vi för visualisering i skuggan 

bakom konserthuset. Bengt 
leder oss.

 – Slut ögonen och se sce-
nen framför dig. Salongen 
är full av förväntansfull 

publik. Det är oss de väntar 
på. Du går till din plats för Trilo. 

Hitta din bild av den bohuslänska kus-
ten en disig morgon. 

Bengt ger oss ton. Vi sjunger två takter 
och tystnar, men låter sången fortsätta 

inom oss ett tag. Bengt guidar oss igenom 
hela programmet. Vi hummar och tystnar, 
hummar och tystnar. Tänker oss in i våra 
placeringar, i musiken och känslorna vi vill 
förmedla.

– Öppna ögonen och se dina körkompi-
sar, säger Bengt. 

Vi ställer upp i kulisserna. I publiken sit-
ter hundratals kompositörer och körledare 
från hela världen. Vi möter varandras 
blickar innan vi går in, och ler. Nu kör vi.  

FEMTIO MINUTER SENARE kränger vi cd-skivor 
till symposiebesökarna. Vi fotas tillsam-
mans med nyvunna koreanska fans, som 
allra helst vill ha bilder på sig själva med 

REPORTAGE VÄRLDSKÖRSSYMPOSIET

 » När kommunika-
tionen inte  

fungerar får jag 
mjölksyra. «

Uppsjungning.

Sofia Vokalensemble.

»
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Fakta SÅ JOBBAR SOFIA 
VOKALENSEMBLE

TIMING OCH UTTRYCK 
✦ Övningar i att sjunga tillsam-
mans med ögonkontakt, två 
och två eller i mindre grupper. 
Ger träning i musikalisk timing 
och känslomässigt uttryck. 

TEXTTOLKNING 
✦ Diskussioner om styckets be-
tydelse för att skapa förståelse 
för texten. Varje sångare skapar 
personliga associationer (bilder 
och känslor) till texten.

VISUALISERING 
OCH AFFIRMATION 
✦ Mental samling och genom-
gång just innan konsert. Bengt 
Ollén (eller någon ur kören) 
guidar kören genom konser-
tens stycken, placeringar och 
känslor. 

GEHÖRSÖVNINGAR 
OCH IMPROVISATION 
✦ Varje uppsjungning. Varie-
rande övningar, till exempel 
kromatiska skalor i fritt tempo, 
improviserade stämmor till en 
känd melodi eller ackordbyten 
enligt funktionsläran. 

FYSISKA 
UPPVÄRMNINGAR 
✦ Massage och lekfulla impro-
visationsövningar med fokus 
på kommunikation. Främst på 
resor och internat. 

SOCIALA AKTIVITETER 
✦ Resor, fester och köröl efter 
varje onsdagsrepetition. Diri-
gent Bengt Ollén deltar ofta. 

körens långa herrar. Sen hittar vi krafter 
som vi inte visste att vi hade, laddar om 
och levererar ytterligare en konsert. 

– Det var ett krävande program ni hade, 
säger någon i foajén.

– Jag gillade verkligen att ni inte kom-
promissade, säger någon annan.

Vi är glada, stolta och väldigt trötta. 

NÄSTA DAG HÅLLER Bengt Ollén workshops. 
Hur når man ut till konsertpubliken, är 
frågeställningen. Sofia Vokalensembles 
sångare finns på plats för att demonstrera 
övningar. 

– Jag känner det i mina armar, säger 
Bengt till publiken.

– När kommunikationen inte fungerar 
får jag mjölksyra.

Åskådarna får testa samarbetsövningar: 
Att intonera tätt ihop – så nära man nu vå-
gar komma sin granne i publiken. Att följa 
varandras handflator och ordlöst växla rol-
len som ledare och följare. Bengt framhål-
ler vikten av att hela tiden våga testa nya 
idéer för att fortsätta utvecklas som kör. 

– Folk frågar mig hur jag har gjort för att 
skapa Sofia Vokalensembles sound. Svaret 
är: Det tar tid. Det är en process som pågår 
i allt repetitionsarbete. Man får aldrig ge 
upp i strävan efter ett klart sound och en 
bra intonation.

Symposiet avslutas dagen därpå. En stor-

kör av amerikanska VocalEssence, korean-
ska Anyang Civic Chorale och Suwon Civic 
Chorale och svenska Sofia Vokalensemble 
bildas för att göra Johannes Brahms Ein 
Deutches Requiem. Det här är den enda 
gången vi sjunger med andra körer under 
symposiets tak. Ändå fylls konserthallen 
enkelt av en massiv körklang, som bäddas 
in av toner från Koreas symfoniorkester. 
Vilka musikaliska dimensioner vi hade 
hittat om vi hunnit sjunga mer än några 
timmar tillsammans får vi aldrig veta.

TEXT OCH FOTO MAJA SÖNNERBO

Maja Sönnerbo är, förutom frilansjournalist, 
sopran i Sofia Vokalensemble.

Dirigent Bengt Ollén.


