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MACK WILBERG: 
DEN KREATIVE HJERNE BAG MUSIKKEN 

 
Mack Wilberg, dirigent for Tabernakelkoret på Tempelpladsen, er anerkendt som en fremragende 
komponist, arrangør, dirigent og gæsteunderviser i kor verden over. Hvad enten det er at opfriske 
en traditionel salme eller folkemelodi i sine arrangementer, at give nyt liv til en elsket 
fædrelandssang eller julesang eller vende tilbage til en klassiker som Händels Messias i sin udgave 
fra 2013, rører Wilbergs musik sjælen. 
 
Wilberg komponerer og arrangerer i udstrakt grad til koret og orkestret og laver bestillingsopgaver 
fra tid til anden. Han har også en særlig evne til at give fornyet liv til elskede melodier gennem 
sine arrangementer. Fx er hans arrangement af »Come, Thou Fount of Every Blessing« en af 
publikums yndlingssange og på top tre over de mest sete videoer på Tabernakelkorets 
YouTubekanal med 8,5 millioner visninger. Der findes oven i købet »Mack Wilberg-
salmefestivaler«. 
 
»Jeg arbejder meget hårdt på at stimulere og fastholde folks opmærksomhed,« forklarer Wilberg. 
»Musik bør være en glædesrejse for lytteren.« Han har skabt musik til Tabernakelkoret, der bevarer 
ensemblets klassiske stil og samtidig række ud for at tiltrække dem fra den digitale tidsalder. Det 
er intet under, at Tabernakelkoret er en af de få grupper, der med lige så stor sandsynlighed findes 
i jeres bedstemors pladesamling som på jeres nevøs iPod. 
 
Wilberg tog sin bachelorgrad i musik på Brigham Young University og sin master og PhD i musik 
på Thornton School of Music på University of Southern California. 
 
Men musik lå i Wilbergs blod, længe før han fik nogen egentlig uddannelse. 
 
Som dreng boede han i den lille by Castle Dale midt i det centrale østlige Utah og begyndte som 
fireårig at spille klaver efter gehør. Han var fascineret af instrumentet. Wilbergs mor var bekymret 
for balancen i sin søns liv og måtte nogle gange sende ham ud for at lege og holde en pause fra 
klaveret. Han gik udenfor for at stille hende tilfreds, men så gik han hen hos sin nabo, hvor han 
spurgte om lov til at spille på deres klaver. Musik var mere end blot tidsfordriv for ham, det var 
hans liv. 
 
Hver uge kørte hans mor ham 65 km for at få kvalificeret undervisning af en dygtig klaverlærer. 
Da han var 10 år gammel, tog hans bedstemor ham med for at se Tabernakelkoret synge. Han 
fortæller, at da han gik ind i tabernaklet, havde det en håndgribelig indvirkning på ham. »Det føltes, 
som om jeg var trådt ind i en væg af prægtig lyd,« beretter Wilberg. Han havde aldrig drømt om, 
at han mindre end 50 år senere skulle dirigere det verdensberømte kor i det verdensberømte 
Tabernakel. 
 
I 1999 forlod professor Wilberg sine stillinger med at undervise og dirigere kor på Brigham Young 
University for at indtage pladsen som assisterende dirigent for Tabernakelkoret og dirigent for 
Koret på Tempelpladsen. I 2008 blev han udpeget som Tabernakelkorets dirigent. Han er ansvarlig 
for alle musiske og kreative aspekter for koret, Orkestret på Tempelpladsen, Koret på 
Tempelpladsen (korets øveensemble) og Klokkespillerne på Tempelpladsen (et engelsk kor med 



 
The Tabernacle Choir at Temple Square leverer kunstneriske udtryk for tro fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. © 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 

håndklokker på 32 medlemmer). Han vælger repertoiret til koncerter, optagelser og turneer, sørger 
for den kreative retning til den ugentlige udsendelse Music & the Spoken Word, udvælger 
omhyggeligt nye kormedlemmer og tilser deres oplæring med assisterende dirigent, Ryan Murphy. 
 
Korets bibliotek har over 260 af hans værker på hylderne. Der er sjældent en koncert eller 
udsendelse med koret uden et nummer med Wilbergs signatur. Wilbergs kompositioner og 
arrangementer udgives af Oxford University Press og opføres og indspilles af kor over hele verden. 
Seattle Times beskrev hans musik for at have »flair for … at skabe strålende perler i 
orkestreringen«. 
 
Han har samarbejdet med de bedste af de bedste fra David Foster til Yo-Yo Ma, James Taylor og 
Sting. Han har arrangeret musik for Bryn Terfel, Rolando Villazón, Sissel, Alfie Boe, The King’s 
Singers, Katherine Jenkins, Kristin Chenoweth, Sutton Foster, Nathan Gunn, Renée Fleming, 
Frederica von Stade, Brian Stokes Mitchell, Natalie Cole og Audra McDonald for blot at nævne 
nogle få. Han har også orkestreret optrædener for gæstekommentatorer Hugh Bonneville, Tom 
Brokaw, Claire Bloom, David McCullough, Edward Herrmann, Jane Seymour og Walter Cronkite. 
 
Wilbergs musik er blevet opført af korene i orkestrene Chicago Symphony, San Francisco 
Symphony og Dallas Symphony. Hans værker er tillige blevet sunget af anerkendte korensembler 
som Choir of King’s College i Cambridge, St. John’s Choir og Sweden’s Orphei Dränger. Hans 
arrangement af »Still, Still, Still« blev opført i Royal Albert Hall af London Philharmonic 
Orchestra under en koncert ved en helligdag, og hans arrangement af »Ding Dong! Merrily on 
High« er adskillige gange blevet fremført på King’s College’s Festival of Nine Lessons and Carols. 
Militærkor og -orkestre har opført hans musik ved begravelsen af præsident Ronald Reagan og 
præsident Gerald Ford samt ved mindehøjtideligheden for Anden Verdenskrig i USA. I sin fritid 
yder Wilberg frivilligt arbejde som dirigent for mændenes kor i statsfængslet i Utah. 
 
Hvad mener kormedlemmerne om deres dirigent? De beundrer hans geniale hjerne, hans 
pertentlige perfektionisme og hans godmodige og stille facon. De udtrykker oprigtig 
taknemmelighed for muligheden for at opføre hans musik, som man gør det i kirkekor, lokale 
korgrupper og skoleensembler. Man finder ingen større fans af Mack Wilberg end dem, der synger 
eller har sunget hans musik. 
 


