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Arrangörsinfo
 
Programmet bygger på att konsertlokalen har en efterklang på ca 10 sekunder.
Det innehåller folkliga koralvarianter och kompositioner för soloröst av bla 
Hildegard av Bingen, Carin Malmlöf-Forssling, Lars Tilling och Solveig Faringer själv. 
Därutöver… stillhet i efterklangsrik tystnad.

Speltid: ca 50 minuter

För mer information och bokning kontakta Solveig Faringer

Läs recensionen från framförandet i Skara domkyrka den 6 april 2008            

AUM
Musik och Tystnad en meditativ solokonsert

SOLVEIG FARINGER
Sopran

Programmet är skapat med utgångspunkt från Carin Malmlöf-Forsslings kompo-
sition AUM som avslutar konserten. Det är en åtta minuter lång meditativ kom-
position som kräver en kyrkoakustik med särskilt ”lång efterklang”. Texten består 
endast av orden Aum och Shanti där Aum representerar människans ursprungliga 
ljud och Shanti betyder frid - fred på sanskrit. 

Lau-kyrka på Gotland har Sveriges allra längsta efterklang och där har jag framfört 
AUM ett antal gånger i olika program. Fascinationen att använda akustiken som en 
del av en komposition, gjorde att jag började experimentera med att sjunga i olika 
riktningar vilket resulterade i att jag skrev  ett introitus, LAU-date som inledning 
till konserten.

Med sin stora bildning i naturvetenskapliga och medicinska ämnen, sina originel-
la liturgiska kompositioner och målningar hör den helgonförklarade Hildegard av 
Bingen till det medeltida västerlandets märkligaste kvinnor. Texten till Ave, gene-
rosa - Hymn till Jungfru Maria inleds med orden, ”Var hälsad, ädla, stolta orörda 
flicka.”

TV-profilen Lars Tilling är numera verksam som tonsättare på heltid. Efter en möte 
på Capri våren 2005 skrev han dessa ”himmelska toner” Celesta tonalis för mig 
och detta program.

Traditionen att sjunga psalmbokens texter på egna folkliga melodier var allmänt 
utbredd  i det gamla bondesamhället men dog ut i samband med Haeffners koral-
böcker (1807-1808, 1820, 1821) som präglades av försöket att återföra melodi-
erna till sin ursprungliga form. I vissa regioner, som Dalarna, Estland och Skåne 
levde dock traditionen, att sjunga på ”sitt eget sätt” kvar, när intresset för att 
skriva ner och bevara genuin folkmusik uppstod, i samband med  den nationalis-
tiska  rörelsen och ”Skansen-andan” som uppstod i slutet av 1800-talet.

© Solveig Faringer  



Solveig Faringer PROGRAM

SOLVEIG FARINGER  BERSÅGRÄND 4  121 31 ENSKEDEDALEN   MOBIL 070 681 70 84  INFO@SOLVEIGFARINGER.SE  WWW.SOLVEIGFARINGER.SE

AUM 

Pressklipp

Programmet framfördes första gången i Lau kyrka på Gotland
2001, och har återkommit där ytterligare sju somrar.
I övrigt har det framförts övrigt bla i Klosterkyrkan i Vadstena,
Ystad klosterkyrka, Kristine kyrka i Falun och Skara domkyrka.




