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En utskrift från nwt.se.

Både Bastkören och bröderna Rongedal bjöd publiken på en utmärkt julkonsert. FOTO: JOHAN
BLOMQUIST

Rösterna som fick taket att
lyfta
MUSIK: Fullsatt i kyrkan vid julkonsert

Det var flera som i helgen ville se bröderna Rongedal och Bastkörens
julkonsert.
Den som inte var på plats i god tid fick svårt att hitta en bra sittplats i
den överfyllda kyrkan.
– Vad kul att se så många här ikväll, sade bröderna när de äntrade
scenen.
Bröderna Henrik och Magnus Rongedals julkonsert ska snart börja, men utanför kyrkan
säljs det fortfarande biljetter.
En besökare som precis har kommit frågar om det finns några platser kvar.
– Just nu säljer vi biljetter som egentligen inte finns. Du kan få en plats med skymd sikt
för halva priset om du vill, får han till svar.
När det bara är några minuter kvar till konserten ska börja stänger biljettförsäljningen.
Inne i kyrkan har alla besökare hittat sin plats när Bastkören gör entré.
De ställer upp sig längst in i den juligt smyckade kyrkan. Sedan tar de ton och sjunger
En stjärna lyser klart.

”Stort tack”
När musiken tystnar ekar applåderna i kyrkan.
– Jag vill välkomna och rikta ett stort tack till Magnus och Henrik Rongedal som väljer
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att komma hit och genomföra sin turnépremiär. Ge dem en varm applåd, säger
dirigenten Mats Backlund.
Applåderna hörs än en gång när de båda bröderna placerar sig framför kören.
– Vad kul att komma hit och se att det dyker upp så många människor. Det är verkligen
helt fantastiskt, säger Magnus.
– Ni kommer att känna igen flera av låtarna som vi kommer att spela i kväll, men vi
kommer att framföra dem i nya tappningar. Vi satsar dessutom på bredd, säger Henrik.

Fantastiska röster
Och de håller vad de lovar. Det blir både gospel, solosång och jullåtar som aldrig
framförts på ett liknande sätt.
Bäst under kvällen är utan tvekan Oh, holy night.
Kören backar upp bröderna på ett utmärkt sätt och både Magnus och Henrik visar vilka
fantastiska röster som de besitter.
I låtens brygga tar de toner som nästan får kyrktaket att lyfta.

Hög klass
Den som gick på konserten med höga förväntningar bör definitivt inte ha blivit
besviken.
Bröderna Rongedals turnépremiär var av hög klass. Både Henrik, Magnus och
Bastkören presterade på topp.
Johan Blomquist
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