Från Buchenwald
till Ubi Caritas

I år är det tio år sedan den tjeckiske
tonsättaren Petr Eben avled efter ett
konstnärligt liv trots nazismens och
kommunismens skugga.

petr ebendagar

Den tjeckiske tonsättaren Petr Eben
(1929-2007) växte upp i det dåvarande
Tjeckoslovakien, Zamberk, Cesky Krumlov
och Prag. Petr Ebens far var jude och hans
mor var tyskspråkig katolik. Under andra
världskriget fängslades han och placerades
i koncentrationslägret Buchenwald. Efter
kriget studerade han piano och komposition
i Prag. Han har komponerat mängder med
musik för orgel, kör, kammarensemble,
orkester etc.
I sitt musikaliska credo formulerar
Petr Eben en konstnärlig estetik där den
tjänande funktionen är central och där ett
humanistiskt ideal som han sammanfattar i
den gamla antifonen Ubi Caritas et amor Deus ibi est - där barmhärtighet och kärlek
finns - där finns Gud.
Eben-dagar arrangeras av Göteborgs domkyrkoförsamling, Vasa församling, Stilleben musik samt Göteborgs internationella orgelakademi.

göteborg
20-21 januari 2017

Petr Eben-dagar i Göteborg den 20-21 januari 2017
Fredagen den 20 januari

Lördagen den 21 januari

12.00 Gustavi domkyrka, Göteborg

12.00 Lunchkonsert i Gustavi domkyrka, Göteborg

Musik av Petr Eben (1929-2007)
”Okna” för trumpet och orgel
”Lied der Ruth” för sopran och orgel

Musik av Petr Eben (1929-2007)
”Landscapes of Patmos” för slagverk och orgel

Medverkande:
Paul Spjuth, trumpet
Helena Ek, sång
Johannes Landgren, orgel.

Medverkande:
Daniel Berg, slagverk
Johannes Landgren, orgel.

19.00 ”Te Deum” – Festkonsert i Vasakyrkan, Göteborg
14.00-17.00 Gustavi domkyrka, Göteborg
Seminarium och workshop under ledning av Johannes Landgren:
Petr Ebens kör- och orgelmusik.

19.00 Gustavi domkyrka, Göteborg
Musik av Petr Eben
Missa adventus et quadragesimae samt Suita liturgica för manskör och orgel.
Medverkande:
Manskören Ars Veritas
Mikael Fridén, orgel.

Musik av Petr Eben (1929-2007)
Te Deum för blandad kör, brasskvartett och slagverk
Bittere Erde för blandad kör och orgel
Ur ”Three jubilations” för brasskvartett och orgel
Samt ytterligare körverk av Petr Eben
Medverkande:
Varbergs kammarkör. Johannes Landgren, dirigent
Bach-kollegium Småland. Karl Engquist, dirigent
Vasakyrkans vokalensemble. Per Högberg, dirigent
Brasskvartett från Göteborgs symfoniker: Paul Spjuth och Börje Westerlund,
trumpet. Lars-Göran Dimle och Jens-Kristian Sögaard, trombon
Daniel Berg, slagverk
Magnus Kjellson, orgel
Johannes Landgren, orgel och dirigent.

