Uppsala 28 november 2018

Juloratoriet, en kär tradition i Uppsala domkyrka
I mer än 75 år i obruten följd har uppsalaborna kunnat inleda juletiden med Juloratoriet
(del 1-3) av Johann Sebastian Bach i domkyrkan. För många är det en kär tradition att
inleda advent och jul med detta verk.
– Det är roligt att kunna ge uppsalaborna möjligheten att få lyssna till Juloratoriet varje år, men
det är också väldigt trevligt för oss som framför verket att få återkomma till det, säger Milke
Falck som är biträdande domkyrkoorganist och den som dirigerar årets upplaga av Juloratoriet.
Herdar, änglasång, det nyfödda barnet i krubban, stjärnan, vise män, guld, rökelse och profetiors
fullbordan… Det är inte konstigt att denna berättelse lockat konstnärer och tonsättare genom
tiderna.
Johann Sebastian Bach väljer att predika om inkarnationens hela hemlighet, både om det idylliska
och det anstötliga! Juloratoriet består egentligen sex kantater, som uppfördes första gången vid
olika gudstjänster under jul- och nyårshelgen 1734–1735 i Leipzig.
Juloratoriet för barn (och vuxna!)
Sedan ett antal år tillbaka framförs juloratoriet i en mer lättillgänglig version för barn. På lördag
den 1 december kl 15.00 framförs Lilla Juloratoriet av kör, solister och musiker, tillsammans med
prästen Ingrid Skäremo och pedagogen Ann-Charlotte Bergel som introducerar Bachs härliga
julmusik i en barnanpassad kortare konsert (ca 45 min).
– Det brukar vara en välbesökt och rolig föreställning där barnen får bekanta sig med olika
instrument och lyssna efter särskilda moment i musiken, berättar Milke Falck. Genom det här
formatet vill vi öppna upp för fler och göra det möjligt för Bachs julmusik att hitta fram till nya
generationer!
Juloratoriet av J S Bach (kantat 1-3) Söndag 2 december kl 18.00. Dagen innan, lördag 1 december
kl 15.00 finns möjlighet att lyssna på en förkortad version för barn.
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