Musikaliska begivenheter med Club CULTURAL Vikingos
Det har blivit tradition med en klassisk musikresa till Auditoriet i Sta Cruz under februari
månad. Då får ordet “cultural” i klubbnamnet sin speciella lyster av “finkultur”. I år har vi
varit dubbelt så finkulturella som vanligt och gjort två resor. Först en “vanlig” klassisk konsert
(knappt halv buss) och sen tre veckor senare en Beatleskonsert med stor symfoniorkester (full
buss).
Den första inleddes med en Wagnertrudelutt (förspelet till tredje akten av Mästersångarna)
och därefter före pausen Max Bruchs kända och omtyckta Violinkonsert med en alldeles
enastående solist, ryskfödda fransyskan Alexandra Soumm som bland annat vunnit
Eurovisionens tävling för unga talanger för ett tiotal år sedan. Snacka om känsla och
inlevelse. Efter pausen Bruckners symfoni nr 6 i A-dur. Ett svårspelat stycke där Tenerifes
symfoniorkester under den eminente dirigenten Victor Pablo Perez fick visa sig på styva
linan.
Beatleskonserten bestod av två avdelningar. Den första rent orkestral och den andra med sång.
Omdömena varierade en hel del. Var det bäst före eller efter pausen? Smaken är ju som
baken. Några mycket nöjda andra tyckte att Beatles liksom kom bort i stor symfonisk
tappning. Orkestern, som var samma som i den första konserten, nämligen Tenerifes
utomordentliga symfoniorkester, fick i alla fall visa att man behärskar även annat än rent sk
klassisk musik, den här gången med engelsk gästdirigent, fattas bara, Nick Davies, och tillika
engelsk solist, Jon Boydon. Sen medverkade en mycket självgod presentatös som vi enligt
min högst personliga uppfattning kunde klarat oss förutan.
Må dessa resor få fortsätta. De är ett utomordentligt sätt att förutom musikupplevelsen i sig
kunna stifta bekantskap med andra “tidigare okända” klubbmedlemmar och liva upp gamla
bekantskaper inte minst under mingeltimmen före konserten.
När vi ändå pratar musik. Glöm inte bort att vi i Los Cristianos har Auditorio Infanta Leonor
där det titt som tätt bjuds på njutbar underhållning till facila priser. Själv slår jag gärna ett slag
för “Banda de Música de Arona” som återkommer med jämna mellanrum. Det är en
ungdomsorkester med 35 - 40 medlemmar bara bestående av blåsinstrument och slagverk.
Dom går minsann inte av för hackor.
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