
Backspegel 3 februari 2016 

Denna gång började vi med Christopher Tamblings Festmesse och det märktes tydligt att den 
fallit lite i glömska. Vi började bakifrån och arbetade oss framåt i verket. 

Agnus Dei 
Takt 7:  Tenor och bas, sätt terserna säkert, de får inte verka tillfälliga 
Takt 8: Endast en kort liten andning före ”nobis” 
Takt 16: Sopraner, markera genom en kort andning efter ”mundi:” 
Takt 25:  Altar fyller på och notera särskilt kommatecknet i alla stämmor 
Takt 26-27: Litet ritardando och diminuendo för alla stämmor 
Takt 27:  Alla stämmor ska sätta av lite före ”pacem”  
 Altar, låt ”pacem” svälla lite och gå sedan tillbaka 
Takt 28: Håll ut 4/4 och sätt ”m” på taktstrecket 
 
Viktigt att vi hela tiden tänker på nyanserna och att satsen inte får bli för magnifik. 
 
Sanctus 
Vi började med basarnas och tenorernas insats i Benedictus-delen av denna sats (takt 21). 
Känslan av klockspel från inledningen av satsen finns kvar i bakgrunden.  
Takt 23: Tenor och bas, notera kommatecknet 
Takt 36: Alla stämmor måste respektera pausen i slutet och inte låta ”sis” i ”excelsis” 

hänga kvar 
Sedan backade vi tillbaka till inledningen av satsen… 
Takt 5: Alt och tenor, observera sextondelen och pausen i slutet av takten 
Takt 11: Alt och bas, håll ut punkterad halvnot 
Takt 16-17: ”in excelsis” sjungs expressivt och med accent på de tre första tonerna. Det ska 

tydligt kännas att vi landar på ett F-durackord redan i första tonen i takt 18. 
Släpp inte sista tonen för tidigt. 

 
Gloria 
Takt 27: ”L” i ”Laudamus” skall sättas före slaget 
Takt 30: Håll ut ”te” i en hel fjärdedel 
Gloria är den sats vi behöver öva mest på, läs på texten ordentligt! 
 
Efter paus, med härligt fika signerat Ann-Christin gick vi över till Öhrwalls Mariamusik 
 
Sats 11 
Vers 4 (takt 52 och framåt) ska om möjligt sjungas a capella och ej så starkt i herrstämmorna. 
Räkna noga i takt 45-52. Sätt om ”bar” i takt 66 och körandas hela vägen i takt 66-70. 
 
 
Sats 12 
Ambitionen att vi skulle kunna denna utantill i dag kom på skam. 
 
Plugga texter på hela Mariamusiken och tänk på nyanserna! 
 
 



Nästa gång, 10 februari, kommer vi att öva Öhrwalls Mariamusik med två flöjter, det ska bli 
riktigt spännande! 
 
En påminnelse också från Eva att betala in årsavgiften och avgiften för körhelgen snarast. 
 
Noterat av Christina 


