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PILGRIMSKORET: Et av høydepunktene var framføringen av Wagners mektig Pilgrimskoret fra operaen Tannhäuser.  Foto: Bjørn Harald larssen

Spilte opp til sang i 
Tromsdalen kirke.

Det er ganske utrolig hva 
amatørene innen sang og 
musikk i Tromsø kan få til når 
de slår sine kunnskaper og 
krefter sammen. Med solid 
støtte av tre profesjonelle 
solister med mange års 
erfaring fra større operaer, 
fikk publikum i den neste 
fullsatte fullsatte Tromsdalen 
kirke oppleve ei 
operaforestilling man knapt 
har sett og hørt maken til.

Erfarne Trond Hallstein Moe 
hadde valgt ut kjente sanger og 
melodier fra fem forskjellige 
opera, gjenkjennelig for de aller 
fleste operaelskere, og med god 
hjelp fra et byorkester som jeg 
ikke kan huske å ha spilt bedre, 
og to amatørkor som ikke lot 
mange – om enn noen falske to-
ner slippe ut av munnen – på 
sitt aller beste.

I tillegg – og ikke minst – tre 
vokalister med solid operaerfa-
ring – skapte de en samklang 
som gikk rett i sjelden til publi-
kum og ble belønnet med stå-
ende applaus.

Jeg har hørt Wagners 
Pilgrimskoret fra scenen på to 
store operaer. Det jeg fikk høre 
fredag kveld sto ikke tilbake.

Det åpnet med overtyren fra 
Puccinis Tosca og sluttet med 
fabelaktig framføring av Trio 

finale+Apotheose av E. Gou-
nods Faust. I alt 19 små og litt 
større utdrag fra de fem opera-
ene.

Handlingen dreide seg om 
det gode mot det onde. Om Sa-
tans kamp for å vinne de gode 
sjelene.

Det krever både store musi-
kalske egenskaper og kunnska-
per for å prestere så mye strå-

lende operakunst på en så utro-
lig god måte. Solistene, korene 
og altså ikke minst orkesteret 
maktet å gi publikum mye mer 
enn det de forventet å høre.

Operafestival i Tromsø viste 
at når man våger å satse på den-
ne blandingen av amatører og 
profesjonelle, så kan man opp-
leve suksess. Og det var nett-
opp det de fikk opplevde fredag 

�� Kirkeopera med Tromsø byorkester imponerte:

– GAnske utroliG

Anmeldelse: KirKeoperA
 ■ Hva: Opera i kirken
 ■ Med: Tromsø byorkester, dirigent Geir Davidsen, 

Kammerkoret Ultima Thule, dirigent Ivar Solberg, 
Det norske mannskor av 1995. Solister: Ann-Helen 
Moen, sopran, Thomas Ruud, tenor og Trons 
Halstein Moe, baryton. Regi Trond Halstein Moe.

 ■ Spilt: Fredag 16.10. og lørdag 17.10. i 
Tromsdalen kirke.

 ■ Terningkast: 5

kveld.
Dette var et 

dristig, men 
meget vellyk-
ket eksperi-
ment – og pu-
blikum var 
strålende for-
nøyd.

Bjørn Harald 
Larssen


