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Helsingebygdens kör gjorde en oförglömlig konsertresa till Krakow i Polen. Kören hade 
blivit tillfrågad att delta i en nordisk samarbetskonsert med W.A.Mozarts Requiem i 
Krakow. Konserten är en årlig tradition då nordiska körer i samarbete med en polsk 
orkester och dirigent uppträder i Maria kyrkan med Mozarts Requiem och år 2014 
hade HBK den stora glädjen att medverka i detta storverk. 
 

Koristerna åkte med flera olika flyg till Krakow och visst fanns det också ett billass med 
korister som ville ta en rundtur i Europa, för att sedan komma fram till Krakow samma 
dag med resten av koristerna. Direkt från flygfältet fick vi åka på en rundtur och –
vandring i Krakow med en svensktalande guide från Polen.  
 

Övningarna inför Mozart-
konserten började genast, 
ganska sent, första kväl-
len. Alla medverkande 
körer var bosatta i samma 
hotell och före övningen 
fick vi en första intryck av 
våra ”kolleger” från  Byåsens sangkor från Norge, och 
Cantorums manskör från Sverige, på en gemensam 
middag. Efter middagen åkte vi iväg med bussar till 
Music High School. Konsertens dirigent Tomasz Chmiel 
och ungdomsorkestern Krakowska Mloda Filharmonia 

kunde tyvärr inte närvara på den första övningen pga. en konsertresa men vi hade en duktig ung dirigent som has-
tigt fick en blick av den stora konsertkören och kunde börja arbeta med oss. Även de duktiga, unga solisterna var 
med på övningen. Efter övningen var klockan redan mycket och en del av koristerna beslöt att gå till kojs medan 
andra njöt av kvällen i Krakow. 
 

Andra dagen började med en intressant utfärd till Wieliczka saltgruvan. För att komma ner till gruvan måste man gå 
380 trappsteg nedåt, vilket koristerna förstås gjorde under sång: ”Hej hå, Hej hå, vi ner till gruvan gå”. Vissa av 
gångarna var trånga och mycket blåsiga men de flesta var rymliga och efter varje gång kom det fram allt finare sta-
tyer, kapell och festsalar.  HBK fick uppträda med några sånger i gruvans största kapell till andra turisters stora 

glädje. För att komma upp från gruvan, skulle 
alla åka med en ”gruvhiss” vilka hade tre hissar 
ovanpå varann. En spännande utfärd från bör-
jan till slut.  

Gruvan hade en souvenirbutik där koristerna 
spenderade sina pengar på saltkryddor,  
-tvättmedel och annat saltigt.  
 
 



Andra dagens kväll hade HBK sin egen kaffekonsert i 
kulturhuset i Krakow. Kören uppträdde med filmmu-
sik från vårkonserten. Den lilla salen var full av åhö-
rare. Åhörarna såg ut att njuta av musiken och vid 
mera kända sånger sjöng t.o.m. några åhörare med i 
sångerna.  
Efter konserten kom publiken, via guiden, och tack-
ade för en fin konsert och en annorlunda repertoar. 
De skulle gärna höra liknande musik oftare, tyckte 
de.  

Efter konserten hade HBK sin egen sitz i en liten och stäm-
ningsfull restaurang. 
 

Tredje dagen började igen en gång med tidig väckning, hit 
kom vi inte för att sova.  Idag skulle vi få träffa konsertdiri-
genten och orkestern för första gången på samövningen på 
Music High School. Orkestermedlemmarna var väldigt duk-
tiga trots sin unga ålder och dirigenten var tydlig, humor-
istisk men krävande.  

När övningen var över var det äntligen tid för lite souvenirs-
hopping eller annan fritid. Koristerna fick njuta av solen som 
kommit fram och flera HBKare satt och avnjöt sin lunch i någon 
av Krakows flera uterestauranger. Sedan var det dags att gå för 
att byta om till konserten. 
 

Klockan 17:00 ställde alla körer sig upp vid altaren i Maria kyr-
kan för att se hur vi ryms in. Vi rymdes bra, men före konserten 
fick vi höra att herrarna inte får ställa sig bakom altaren, så då 
körerna väntade på sin tur att tåga in i kyrkan kl. 19:30 visste vi 
inte riktigt var och hur vi ska ställa upp oss. Till slut hittade alla 

sina platser. När vi äntligen hann se omkring oss, 
märkte vi att kyrkan var proppfull och publiken 
t.o.m. stod vid gångarna.  Då ljöd första tonerna av 
Requiem och det var dags att följa dirigenten enligt 
hans önskan: "jag tittar på er, ni tittar på mig".  
Snabbare än man anade var konserten över. Publi-
ken gav stående ovationer och fortsatte att applo-
dera tills den sista av koristerna gick ut ur kyrkan. 

Vilken erfarenhet!!  
Efter konserten gick koristerna från de tre körerna, dirigenten, 
solisterna och huvudarrangörerna på en gemensam middag. 
Under middagen sjöng körerna för varann och med varann. Det 
var en fin känsla att avsluta dagen i nordisk samklang! 
 

Redan under den sista kvällen fick vi höra att några av flygen 
som koristerna skulle åka hem med, var avbokade. Det blev ny 
planering av flygrutterna. Sista dagen blev inte för alla korister 
den sista dagen, då några HBKare fick stanna i den vackra Kra-
kow en extra dag pga. avbokning av flyget. Denna resa var HBKs första resa utanför Norden men förblir inte den 
sista. Om några år har vi planer att åka utomlands igen, blir det då i form av festival eller en liknande konsertresa 
som till Krakow, det får vi se! 


