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Aleron från Filippinerna, en kör med ett unikt sound
På tisdag 28 maj kl 19.30 besöker den Filippinska manskören Aleron Uppsala domkyrka, ett
framträdande man inte får missa, enligt gosskörens ledare Margareta Raab.
- Det som är speciellt för Aleron är att de sjunger SATB-repertoar, alltså som en blandad kör, trots
att de är en manskör, säger Margareta Raab, körledare i Uppsala domkyrka. Alldeles speciellt är
deras countertenorer som med lätthet ligger kring höga c långa stunder i sträck!
- För snart två år sedan hörde jag och en kollega Aleron när de uppträdde i samband med
Världskörsymposiet i Barcelona. Vi blev helt förälskade i kören och sa: ”Tänk om vi kunde få hit dem
till Gosskörsfestivalen i Rättvik!”
Sagt och gjort, Margareta och kollegan Lovisa Kronstrand Alinder bjöd in kören och deras ledare
Christopher Ong Arceo omedelbart när konserten var slut. För att möjliggöra Alerons medverkan på
Gosskörfestivalen i Rättvik behövdes dock en europaturné anordnas för kören, något som
Margareta hjälpt till med genom Svenska kyrkans gosskörsförening.
- Inte nog med att Aleron genomför en imponerande turné med många framträdanden i en
imponerande takt, de inledde sin europaturné med att ta första pris i två klasser, plus ett specialpris,
i tyska gosskörsfestivalen Limburger Männerchor Festival!
Dirigenten Christopher Ong Arceo är gästdirigent på Gosskörsfestivalen i Rättvik som börjar idag
torsdag 23 maj. Aleron deltar i festivalen och ger även en egen konsert där. På tisdag kommer kören
till Uppsala domkyrka där konserten börjar kl 19.30.
- Folk i min omgivning tycker nog jag är tjatig, men det tål att upprepas: Den här konserten vill du
verkligen inte missa! (och såvida du inte bor i Korpilombolo så är det inte särskilt långt till en konsert
längs turnévägen!)
Manskören Aleron. Uppsala domkyrka, tisdag 28 maj, kl 19.30. Fri entré, kollekt.

kontaktpersoner
Kommunikatör Johan Nilsson, tel 018-430 36 05, johan.nilsson@svenskakyrkan.se
Körledare Margareta Raab, tel 018-430 36 54, margareta.raab@svenskakyrkan.se
Här finns pressbilder: http://share.mediaflowpro.com/?SSAF3HTOQP

