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Erland Hildén dirigerar Örgryte kyrkokör och multislagverkare. Foto: Ronald Eek.

Organisten Erland Hildén i Örgryte församling har tonsatt dikter av
Nobelpristagaren i litteratur, Tomas Tranströmer, hämtade från
samlingarna "Den stora gåtan" och "Haikudikter".
Sändes söndag 16 november kl 11:03

Dagens gudstjänst från Göteborg består till stora delar av en nyskriven
dödsmässa, ett rekviem. Hildén har i sitt verk fogat samman dikterna med delar
av rekviemets latinska originaltext.
Mitt urval har formats av en personlig upplevelse av att dikterna ansluter
till rekviet och till ”en subtil aning inför dödens stora gåta”.
Erland Hildén.

I gudstjänsten leder tonsättaren Örgryte kyrkokör, organist och multislagverkare i
liveupptagningen från uruppförandet i Örgryte Nya kyrka i april 2014. Här finns
influenser från klassisk och modern konstmusik – lyssnaren kan associera till
exempelvis Philip Glass och Pink Floyd.
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I gudstjänstbearbetningen läses de aktuella Tranströmer-dikterna av Marika
Palmdahl.
Bengt Inghammar mediterar över dikterna och dagens evangelietext om de tio
brudtärnorna (Matt 25:1–13).
De som stod färdiga följde med honom (brudgummen) in till
bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter en stund kom de andra
flickorna och ropade:
’Herre, herre, öppna för oss!’
Men han svarade:
’Sannerligen, jag känner er inte.’
Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Ur Bibeln. Evangelium enligt Matteus, kapitel 25, verserna 10 - 13.

Traditionella rekviemtexter läses på svenska och sjungs på latin av kören.
Sångsolister är Anna Johansson (sopran), Mari Lindbäck (alt) och Karl-Johan
Nordensten (baryton). På orgel hörs Mikael Wahlin.
Fredrik Duvling och Joakim Spogardt spelar på allehanda slagverk (marimba,
vibrafon, klockspel, chimes, triangel, tamburin, claves, kastanjetter, regnrör,
trumset, div tommar, pukor, gran cassa, cymbaler, Tam-Tam och singing bowls).
Verkets satser följer ett traditionellt rekviem
Introitus
Kyrie (Herre förbarma dig)
Offertorium
Dies Irae (Vredens stora dag)
Sanctus (Helig)
Benedictus (Välsignad)
Agnus Dei (O Guds lamm)
In Paradisum ( I paradiset) – Vokalise
Preludiet och postludiet med tibetanska skålar (singing bowls) och klockor ljuder
återkommande i gudstjänsten.
Musiktekniker Henrik Henriksson, Caroline Wickberg
Ljudtekniker Charlie Johansson
Producent och gudstjänstbearbetning Roger Blomqvist
liv@sverigesradio.se
Sveriges Radio Göteborg
Dela
Gläntan - gudstjänst från Allhelgonakyrkan
Sändes sön 09 nov kl 11:03 (57 min)

Att söka ljuset - gudstjänst från Umeå
Sändes sön 02 nov kl 11:03 (57 min)
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Med helgonens hjälp
Sändes lör 01 nov kl 11:03 (57 min)

Trons kraft
Sändes sön 26 okt kl 11:03 (57 min)

”Med blickarna vända mot dig”
Sändes sön 19 okt kl 11:03 (57 min)

Kärlekens vägar - ABBAs musik i kyrkan
Sändes sön 12 okt kl 11:03

Änglar finns dom?
Sändes sön 05 okt kl 11:03

Tutu om förlåtelse
Sändes sön 28 sep kl 11:03

Tillsammans är vi starkare
Sändes sön 21 sep kl 11:03

Hur mycket människa får en vara?
Sändes sön 14 sep kl 11:03

På flykt
Sändes sön 07 sep kl 11:03

Valmöjligheter
Sändes sön 31 aug kl 11:03

Tusen år av tro
Sändes sön 24 aug kl 11:03

En gudstjänst om längtan
Sändes sön 17 aug kl 11:03

Med barnets nyfikenhet
Sändes sön 10 aug kl 11:03

En tro som funkar i vardagen
Sändes sön 03 aug kl 11:03

Efterföljelse och folkliga koraler
Sändes sön 27 jul kl 11:03

Gud och pengarna
Sändes sön 20 jul kl 11:03
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Bästa versionen av dig själv
Sändes sön 13 jul kl 11:03

Ser du barnen?
Sändes sön 06 jul kl 11:03

Del av helheten - gudstjänst från Malmö
Sändes sön 29 jun kl 11:03

Gudstjänst om livsglädje i midsommartid
Sändes sön 22 jun kl 11:03

Skapelsen - gudstjänst på Midsommardagen
Sändes lör 21 jun kl 11:03

Sverige får ny ärkebiskop
Sändes sön 15 jun kl 11:03

VISA TIDIGARE AVSNITT...

Om Gudstjänsten
Söndag kl 11.03 och alla större helger

Direktsändning från någon kyrka i Sverige. Programmet sänder
också gudstjänster som innehåller möten mellan religioner. Så
arbetar många kyrkor runt om i Sverige och i Europa för att
befrämja religionsdialog.
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