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Repertoire: Otto Olsson (1879–1964). Psalmus CXX, no 1 of Sex latinska hymner, op. 40 
John Farmer (ca 1560–?). Fair Phyllis 
Sven-Erik Bäck (1919–1994). Se, vi gå nu upp till Jerusalem (Behold, we go up to Jerusalem) 
Max Reger (1873–1916). Trost, no. 1 of Drei Chöre, op. 6 
 
 

Takläge Session nr Inspelning 
Hög, 15 meter 2 Z 
Mellan 12,6 m 1 Y 
Låg 10,3 m 3 X 

 
 
 

A. Från Antons, Pers och Åsas kommentarer direkt efter inspelningen 
 

i. Ordnade efter session 
 
 

M: 
 

• Allmänt sångare: Rummet var bekvämt att sjunga i, både i lätt och luftig 
karaktär och i tyngre klang; Jag upplevde en hel del ”första inspelnings- 
försiktighet” i kören; Vissa partier blir intetsägande och svåra att göra 
intressanta, dels för att de inte är tillräckligt repeterade men också för att man 
lägger fokus på olika delar; Sammanfattningsvis kände man sig lite ensam som 
sångare vid denna inspelning. Då det var den första inspelningen hade jag svårt 
att bedöma om det berodde på lokalen eller på vår placering; Vi blev något 
övertända i vissa insatser, och var inte helt lyhörda för varandra eller för 
dirigentens styrning; Det fanns fortfarande en del att göra i med interpretation 
och dynamik mellan stämmorna men jag upplevde att akustiken och klangen 
stödde ett bättre samspel i ensemblen. Det var lättare att intonera, dock är jag 
osäker på om det är men än en känsla. 

• Ad dominum sångare: Sega upptakter, något smalt dynamiskt spektra. p kändes 
som mp och ff som f. Kören något efter tempot Erik verkade vilja ha; svårt att få 
till ett gemensamt tempo i starten men därefter kom vi till skott; 

• Fair Phyllis sångare: Kören gjorde dåliga subito-nyanser. Tempot kändes som 
det tempo Erik ville ha och som vi repeterat, men kan ha sjunkit något 
efterhand (?); . I stycket Fair Phyllis fanns ställen där man verkligen kunde 
känna samspelet och musicera som en organism. 

• Se vi gå upp sångare: I stycket Se vi gå upp till Jerusalem blev jag bortkollrad i 
starten av att min mage beslutade sig för att detta var det rätta tillfället att 
kurra; Bekväm att sjunga, både i svaga och starka nyanser. I takt 14 kändes 
det inte som att alla var med på ett högre tempo; 

 
 

H: 
• Allmänt sångare: överlag är teknik och dynamik ganska bra men jag tappar 



fokus ibland och kören gör en del större missar; I denna inspelning upplevde 
jag att vi i betydligt större utsträckning hittade ensemblekänslan och kunde 



förhålla oss till varandra; Sammanfattningsvis kan jag uppleva att alla 
faktorer förbättrades i denna inspelning, huvudsakligen beroende på att vi 
gavs bättre möjligheter till att verkligen sjunga tillsammans. Jag upplever att 
denna uppsättning av lokalen gav mycket goda förutsättningar för just en 
sångensemble; Det var ingen större skillnad i hur rummen kändes, eventuellt 
kändes det som att vi hade lättare att höra varandra och vara mer samtidiga; 

• Ad dominum sångare: 
• Fair Phyllis sångare: 
• Se vi gå upp sångare: 

 
L: 

• Allmänt sångare: Överlag hade jag mindre energi och fokuserade inte lika lätt 
som vid första inspelningen; Under denna inspelning upplevde jag att misstag i 
diktions och uttal hördes tydligast; I denna inspelning upplevde jag att ljudet 
var torrare igen, men det gick ändå att hitta ensemblekänslan; Jag hörde de 
andra bättre i denna inspelning. Det gjorde att det kändes mycket bättre när 
det kändes bra, och kändes tydligare när det inte gjorde det. Det kändes inte 
lika bekvämt att sjunga, men det kändes som att vi följde Erik bättre i detta 
klangrum!; Denna inspelning var den bästa var gäller dynamik och 
interpretation (framför allt upplevde jag skillnaden i Ad Dominum som var rätt 
stillastående de första två inspelningarna); Intonationen var inte lika enkel som 
i tidigare inspelningar, bland annat slirade altarna i Ad Dominum. Men det är 
svårt att bedöma om det beror på lokalen eller på att ensemblen blivit trött. Jag 
kan dock uppleva att klangen inte var densamma och att stödet för god 
intonation därmed inte var lika bra: Insatserna blev återigen mindre tydliga 
men ändå tillräckligt tydliga för att vara samsjungna. Under denna inspelning 
upplevde jag att misstag i diktions och uttal hördes tydligast. 

• Ad dominum sångare: Intonationen var inte lika enkel som i tidigare 
inspelningar, bland annat slirade altarna i Ad Dominum; 

• Fair Phyllis sångare: 
• Se vi gå upp sångare: 


