Resa till Hamburg med Operans vänner mars 2019
Förväntansfulla resenärer från Operans vänner
möttes på busstorget i Sävsjö i arla morgonstunden
för vidare transport till Hamburg. Vår researrangör
och reseledare som med stor sakkunskap tog han
om oss var Lena Nordin, hovsångerska.
Under hela resan visade sig att hon inte bara var musikaliskt
bevandrad utan även såg till att vi fick med god mat och dryck.
Våt resa gick via Öresundsbron och Danmark till Tyskland
och Hamburg. Vi inkvarterades i ett centralt beläget hotell.
Några minuters väg låg Staatsoper där vi såg en föreställning
av Beethovens opera Fidelio.

Den stora attraktionen var att bese det
nya och stora konserthuset Elbphilharmo
Tidigare hade det varit ett hamnmagasin som
tagit emot bl.a frukt och grönsaker för vidare
transport till Skandinavien. Förändringar i
fraktmöjligheter hade gjort hamnmagasinet
överflödigt. Några kom då på tanken att göra
en påbyggnad och skapa ett kulturhus som
blev helt magnifik.

I konsertsalen sitter orkestern längst ner
och publiken i olika sektioner runt om, Ljudet
var speciellt utprovat av japanska experter.
Stora fönster täckte hela fasaden
vilket gav en fascinerad karaktär,
inte likt något annat. Kostnad för hela
bygget var enorm med våra mått mätt

Vi fick tillfälle att både gå en guidad tur och lyssna på en konsert. I första avdelningen framfördes
mycket modern musik, P Boulez´ Rituel in memoriam Bruno Maderna. Där dirigenten med hand
och fingrar pekade på de olika sektionerna när de skulle medverka.
I den andra avdelningen framfördes Mozarts C-moll mässa som var välkänd. Philharmonisches
Staatsorchester, Chor Werk Ruhr med solister, dirigent Generalmusikdirektor Kent Nagano.

Även kyrkobesök, lör 13/4 konsert St. Petri
kyrka där framfördes passionsmusik.
Kantat av J S Bach och Stabat mater
av D Scarlatti för kör och solister.
/Hamburger Bachkör St. Petri och
Collegium musicum St. Petri/
Leitung: Thomas Dahl

Vi hann även hälsa våren genom en båttur genom Hamburgs vattenvägar
Längst stränderna blommande buskar och träd i vackra vårfärger. Längst
vattnet låg de magnifika villorna med trädgårdar.

Mycket nöjda resenärer återvände till hemorten, där vi fick ta avsked av
vår humoristiska och kunniga reseledare

