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Mozarts mest älskade verk
Uppsala domkyrkokör, Schola Cantorum och Svenska Barockorkestern uppför Mozarts
Requiem i Uppsala domkyrka söndag den 19 november kl 18.00.

- "Requiem" är Mozarts mest älskade verk, konstaterar Milke Falck, musiker och körledare i
Uppsala domkyrka. Senast vi uppförde det var hösten 2011 och nu har det blivit dags igen.
I årets upplaga av det populära verket dirigerar Milke Uppsala domkyrkokör, Schola
Cantorum, ett flertal solister och inte minst Svenska Barockorkestern, som
ger framförandet en ljudvärld som stämmer väl med den tid då Requeim skrevs.
- Svenska Barockorkestern spelar på tidstrogna instrument som är rikare på övertoner än
sina moderna motsvarigheter, säger Milke Falck. Det ger en spännande klangbild.
Requiem blev Wolfgang Amadeus Mozarts sista verk, och vid kompositörens död var det
inte helt slutfört. Ungefär en tredjedel återstod och flera olika tonsättare har under åren
tagit sig an att färdigställa Mozarts dödsmässa. Den mest välkända versionen slutfördes av
Frans Xaver Süssmayr, som assisterade Mozart under dennes livstid och också sägs ha varit
hans gode vän. Det är Süssmayrs version som framförs i domkyrkan den 19 november.
Medverkande: Requeim 19 november kl 18.00
Karin Dahlberg, sopran
Ivonne Fuchs, alt
Mark Dobell, tenor
John Erik Eleby, bas
Svenska Barockorkestern
Uppsala Domkyrkokör
Schola Cantorum
Dirigent: Milke Falck
Biljetter via www.ticketmaster.se
eller Katedralbutiken i Uppsala domkyrka, tel 018-436 36 30.
Onumrerade platser.
kontaktpersoner
Milke Falck, körmästare och organist i Uppsala domkyrka, 018 430 36 08,
milke.falck@svenskakyrkan.se

Johan Nilsson, kommunikatör Svenska kyrkan Uppsala, 018 430 36 05,
johan.nilsson@svenskakyrkan.se

UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING är en del av Svenska kyrkan med nära 30 000 medlemmar,
150 volontärer och ett 60-tal anställda. I församlingen ingår Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, S:t
Pers kyrka och Vindhemskyrkan S:ta Birgitta. Domkyrkan är Nordens största katedral, Sveriges
rikshelgedom, stiftskyrka och församlingskyrka. Den har mer än en halv miljon besökare varje år.

