
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- PROGRAM - 

Rysk jul 
- 10 år - 

Januari 2019 

 

1. Концерт № 6 – Дмитрий Бортнянский 
Kontsert № 6 – Dmitrij Bortnjanskij 
 

2. Приидите, поклонимся – Сергей Рахманинов 
Priidite, poklonimsia – Sergej Rachmaninov 
 

3. Благослови, душе моя, Господа – Сергей Рахманинов 
Blagoslovi, dusje moja, Gospoda – Sergej Rachmaninov 
 

4. Богородице Дево – Сергей Рахманинов 
Bogoroditse Devo – Sergej Rachmaninov 
 

5. Хвалите имя Господне – Сергей Рахманинов 
Hvalite imja Gospodnje – Sergej Rachmaninov 
 

6. Радуются вси ангели – Михаил Строкин 
Radujutsia vsi angeli – Michail Strokin 
 

7. Благослови, душе моя, Господа – Михаил 
Ипполитов-Иванов 
Blagoslovi, dusje moja, Gospoda – Michail Ippolitov-Ivanov 
 

8. Отче наш – Николай Кедров 
Ottje nasj – Nikolaj Kedrov 



 

 

 
9. Дeва днесь – Aнон.  

Deva dnjes – Anon. 
 

10. Дeва днесь – Дмитрий Бортнянский 
Deva dnjes – Dmitrij Bortnjanskij 

 

11. Концерт № 29 – Дмитрий Бортнянский 
Kontsert № 29 – Dmitrij Bortnjanskij 
 

12. Рождественские колядки – Алексей Ларин 
Rozjdestvenskije koljadki – Aleksej Larin 

 

i. Небо и земля / Nebo i zemlja 
ii. Нова радiсть / Nova radist  
iii. Свята нич / Svjata nitj 
vii. Небо и земля / Nebo i zemlja 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Концерт № 6 / Kontsert № 6 / Konsert nr. 6 

Слава вo Вышних Богу, 

и на земли мир, 

днесь восприемлет 

Вифлеем Седящаго 

присно со Отцем, 

днесь Ангели Младенца 

рожденнаго боголепно 

славословят: 

слава вo Вышних Богу, 

и на земли мир 

в человецех 

благоволение. 

Slava vo Vysjnich Bogu, 

i na zemli mir, 

dnes vosprijemlet 

Viflejem 

Sedjasjtjago prisno so 

Otsem, 

dnes Angeli Mladentsa 

rozjdennago bogolepno 

slavoslovjat: 

slava vo Vysjnich Bogu, 

i na zemli mir 

v tjelovetsech 

blagovolenije. 

Ära vare Gud i höjden 

och fred på jorden, 

idag tar Betlehem emot 

Honom som för evigt 

sitter hos Fadern, 

idag prisar änglarna  

barnet med vederbörliga 

lovord: 

Ära vare Gud i höjden 

och fred på jorden 

till alla människor med 

god vilja. 

 

2. Приидите, поклонимся / Priidite, poklonimsia / Kom, låt 

oss prisa 

Приидите, поклонимся  

Христу Цареви Богу 

нашему. 

Приидите, поклонимся  

и припадем Христу,  

Цареви нашему Богу. 

Приидите, поклонимся  

и припадем Самому 

Христу, Цареви Богу 

нашему. 

И припадем к нему. 

Priiditie, poklonimsia 

Christu Tsarevi Bogu 

nasjemu. 

Priiditie, poklonimsia  

i pripadem Christu,  

Tsarevi nasjemu Bogu. 

Priidite, poklonimsia 

i pripadem Samomu 

Christu, Tsarevi Bogu 

nasjemu 

I pripadem k njemu. 

Kom, låt oss tillbedja  

Kristus vår Konung och 

Gud. 

Kom, låt oss nedfalla  

och tillbedja Kristus,  

vår Konung och Gud. 

Kom, låt oss nedfalla  

och tillbedja själve 

Kristus,  

vår Konung och Gud. 

Och nedfalla inför 

honom. 

 

3. Благослови, душе моя, Господа / Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda / Lova herren, min själ 

Благослови, душе моя, 

Господа. 

Благословен еси, 

Господи. 

Господи Боже мой,  

возвеличился еси зело. 

Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda. 

Blagosloven jesi, 

Gospodi. 

Gospodi Bozje moj 

vozvelitjilsia jesi zelo. 

Lova Herren, min  

själ. 

Lovad vare Du, Herre. 

Herre, min Gud,  

Du är hög och stor. 

Lovad vare Du, Herre. 

I majestät och härlighet  



 

 

Благословен еси, 

Господи.  

Во исповедание и в  

велелепоту облеклся 

еси. 

Благословен еси, 

Господи.  

На горах станут воды. 

Дивна дела Твоя, 

Господи. 

Blagosloven jesi, 

Gospodi. 

Vo ispovedanije i v  

velelepotu obleklsia jesi. 

Blagosloven jesi, 

Gospodi. 

Na gorach stanut vody. 

Divna dela Tvoja, 

Gospodi. 

är du klädd. 

Lovad vare Du, Herre. 

Uppöver bergen stod 

vattnet. 

Så underbara är  

Dina verk, o Herre. 

 

4. Богородице Дево / Bogoroditse Devo / Fröjda Dig, Jungfru 

Богородице Дево, 

радуйся, 

благодатная Марие, 

Господь с тобою. 

Благословена ты в 

женах, 

и благословен плод 

чрева твоего, 

яко Спаса родила еси 

душ наших. 

Bogoroditse Devo, 

radujsia, 

Blagodatnaya Marije, 

Gospod  

s toboju.  

Blagoslovena ty v 

zjenach, 

i blagosloven plod tjreva 

tvojego,  

jako Spasa rodila jesi 

dusj nasjich. 

Var hälsad, Maria, full av 

nåd, 

Herren är  

med dig. 

Välsignad är du bland 

kvinnor 

och välsignad är din  

livsfrukt,  

ty du har fött vår själs  

frälsare. 

 

5. Хвалите имя Господне / Hvalite imja Gospodnje / Prisa 

Herrens namn 

Хвалите имя Господне. 

Аллилуиа. 

Хвалите, раби, Господа. 

Аллилуиа. 

Благословен Господь от 

Сиона, живый во 

Иерусалиме. 

Аллилуиа. 

Исповедайтеся 

Господеви, яко благ. 

Аллилуиа. 

Исповедайтеся Богу 

Небесному. 

Аллилуиа. 

Chvalite imja Gospodnje. 

Alliluia. 

Chvalite, rabi, Gospoda. 

Alliluia. 

Blagosloven Gospod ot 

Siona, zjivyj vo 

Ijerusalime. 

Alliluia. 

Ispovedajtesja 

Gospodevi, jako blag. 

Alliluia. 

Ispovedajtesja Bogu 

Nebesnomu. 

Alliluia. 

Prisa herrens namn. 

Halleluja. 

Prisa Herren, ni hans 

tjänare. 

Halleluja. 

Lovad vare Herren från 

Sion, han som bor i 

Jerusalem. 

Halleluja. 

Tacka Herren, ty han  

är god. 

Hallelija. 

Tacka himlens  

Gud. 



 

 

Яко в век милость Его. 

Аллилуиа. 

Jako v vek milost Jego. 

Alliluia. 

Halleluja. 

Ty evigt varar hans nåd. 

Halleluja. 

 

6. Радуются вси ангели / Radujutsia vsi angeli / Alla änglar 

jublar 

Радуются вси ангели на 

небеси, 

и человецы на земли. 

Днесь Владыка 

раждается, 

яко младенец от Матере 

Девы. 

Днесь пастырие видят 

Спаса пеленами обвита, 

и лежаща во яслех. 

Днесь всяка тварь 

веселится  

и радуется, яко Христос 

родися  

от Девы отроковицы. 

Radujutsia vsi angeli na 

nebesi, 

i tjelovetsy na zemli. 

Dnes Vladyka 

razjdajetsia, 

jako mladenets ot Matere 

Devy. 

Dnjes pastyrije vidjat 

Spasa 

pelenami obvita, 

i lezjasjtja vo jaslech. 

Dnes vsiaka tvar 

veselitsia 

i radujetsia, jako Christos 

rodisia 

ot Devy otrokovitsy. 

Alla änglar jublar i 

himlen, 

och alla människor på 

jorden.  

Idag föddes Herren, 

som Jungfru Marias son. 

Idag ser herdarna 

Frälsaren 

lindad som ett nyfött 

barn, 

liggande i krubban. 

Idag jublar hela 

skapelsen, 

ty Kristus är född 

av Jungfru Maria. 

 

7. Благослови, душе моя, Господа / Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda / Lova herren, min själ 

Благослови, душе моя, 

Господа, благословен 

еси, Господи. 

Благослови, душе моя, 

Господа, и вся 

внутренняя 

моя имя святое Его. 

Благослови, душе моя, 

Господа, и не забывай 

всех воздаяний Его 

oчищающаго вся  

беззакония твоя,  

исцеляющаго вся 

недуги  

Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda, blagosloven 

jesi, Gospodi. 

Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda, i vsja 

vnutrennjaja moja imja 

svjatoje Jego. 

Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda, i ne zabyvaj  

vsech vozdajanij Jego, 

otjisjtjajusjtjago vsia 

bezzakonija tvoja, 

istseljajusjtjago ot vsia 

nedugi tvoja, 

izbavljajusjtjago ot 

Lova Herren, min själ, 

lovad vare Du, 

Herre. 

Lova Herren, min själ, 

och allt det i mig är 

Hans heliga namn. 

Lova Herren, min själ, 

och förgät icke vad gott 

Han har gjort, 

Han som förlåter dig alla 

dina  

missgärningar och helar 

alla dina brister, 

Han som förlossar ditt liv 

från graven och 



 

 

твоя, избавляющаго от 

истления живот твой, 

венчающаго тя 

милостию и 

щедротами. 

Благослови, душе моя, 

Господа, и вся 

внутренняя моя имя 

святое Его. Благословен 

еси, Господи. 

istlenija zjivot tvoj, 

ventjajusjtjago tja 

milostiju i sjtjedrotami.  

Blagoslovi, dusje moja, 

Gospoda, i vsia 

vnutrennjaja moja imja 

svjatoje Jego. 

Blagosloven jesi, 

Gospodi. 

kröner dig med nåd 

och barmhärtighet. 

Lova Herren, min själv, 

och allt det i mig är 

är Hans heliga namn. 

Lovad vare Du, Herre. 

 

8. Отче наш / Ottje Nasj / Fader vår 

Отче наш,  

Иже еси на небесех! 

Да святится имя Твое, 

да приидет Царствие 

Твое, 

да будет воля Твоя, 

яко на небеси и на 

земли. 

Хлеб наш насущный 

даждь нам днесь; 

и остави нам долги 

наша, 

якоже и мы оставляем 

должником нашим; 

и не введи нас во 

искушение, 

но избави нас от 

лукаваго. 

Яко Твое есть Царство 

и сила и слава во веки. 

Аминь. 

Ottje nasj, 

izje jesi na nebesech! 

Da svjatitsia imja Tvoje, 

da priidet Tsarstvije 

Tvoje, 

da budet volja Tvoja, 

jako na nebesi i na zemli. 

Chleb nasj nasusjtjnyj 

dazjd nam dnjes; 

I ostavi nam dolgi nasja, 

jakozje i my ostavljajem 

dolzjnikom nasjim; 

I ne vvedi nas vo 

iskusjenije, 

no izbavi nas ot 

lukavago. 

Jako tvoje jest Tsarstvo i 

sila  

i slava vo veki. 

Amin. 

Fader vår, 

som är i himmelen! 

Helgat varde Ditt namn, 

tillkomme Ditt rike, 

ske Din vilja, såsom  

i himmelen, så ock på 

jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss  

idag; 

Och förlåt oss våra 

skulder, 

såsom ock vi förlåta dem 

oss skyldiga äro; 

Och inled oss icke i 

frestelse, 

utan fräls oss ifrån ondo. 

Ty riket är ditt, och 

makten  

och härligheten i evighet. 

Amen. 

 

9. & 10. Дева днесь / Deva dnjes / En Jungfru föder på denna 

dag 

Дева днесь  

пресущественнаго 

раждает.  

И земля вертеп  

Deva dnjes 

presusjtjestvennago 

razjdajet. 

I zemlja vertep 

En Jungfru föder  

på denna dag  

den översinnlige. 

Och jorden bjuder  



 

 

неприступному 

приносит. 

 

Ангели с пастырьми  

славословят. 

Волсви же со звездою 

путешествуют. 

Нас бо ради 

родися отроча младо,  

превечный Бог. 

nepristupnomu 

prinosit. 

 

Angeli s pastyrmi 

slavoslovjat. 

Volsvi zje so zvezdoju 

putesjestvujut. 

Nas bo radi 

rodisja otrotja mlado, 

prevetjnyj Bog. 

ett stall till  

den ouppnåelige. 

 

Änglarna och herdarna  

lovprisar honom. 

De vise männen färdas 

med stjärnan. 

Ty för oss  

är ett barn fött,  

vår evinnerlige Gud. 

 

11.  Концерт № 29 / Kontsert № 29 / Konsert nr. 29 

Восхвалю имя бога  

моего с песнию 

и возвеличу Его  

во хвалении. 

Яко утвердися  

милость его на нас, 

и истина Господня  

пребывает во веки. 

Voschvalju imja boga  

mojego s pesniju 

i vozvelitju Jego  

vo chvalenii. 

Jako utverdisia  

milost jego na nas, 

i istina Gospodnja  

prebyvajet vo veki. 

Jag vill lova Herrens 

namn med sång  

och upphöja Honom  

med tacksägelse. 

Ty Hans nåd är  

väldig över oss, 

och Herrens sanning  

varar i evighet. 

 

12. Рождественские колядки / Rozjdestvenskije koljadki / 

Julsånger 
i. Небо и земля / Nebo i zemlja / Himmel och jord 

Добрый вечер! 

Шчодры вечар! 

Святий вечір! 

 

Небо и земля  

ныне торжествуют. 

Ангели служат. 

Рожденному Царю. 

 

И мы Рожденнa  

Бога величаем,  

Чистая Дева породила 

Сына. 

“Слава во вышних”, 

Ему воспеваем.  

 

Dobryj vetjer! 

Sjtjodry vetjar! 

Svjatyj vetjir! 

 

Nebo i zemlja  

nyne torzjestvujut. 

Angeli sluzjat. 

Rozjdennomu Tsarju. 

 

I my Rozjdenna 

Boga velitjajem. 

Tjistaja Deva porodila 

Syna. 

”Slava vo vysjnich”,  

Jemu vospevajem. 

 

Goda kväll! 

Rika kväll! 

Heliga kväll! 

 

Himmel och jord 

jublar idag. 

Änglarna tjänar 

den födde konungen. 

 

Och vi prisar  

Gud som fötts 

En jungfru skär har fött 

en son. ”Ära i höjden”, 

lovsjunger vi honom. 

 

 



 

 

Христос родися,  

Бог воплотися.  

Ангелы воспевают,  

Цари притекают.  

Поклон отдают. 

Пастыри играют,  

Чудо возвещают. 

Christos rodisia, 

Bog voplotisia, 

Angeli vospevajut, 

Tsari pritekajut. 

Poklon otdajut. 

Pastyri igrajut. 

Tjudo vozvesjtjajut. 

Kristus är född, 

Gud förkroppsligad, 

Änglarna lovsjunger 

honom, 

Konungar kommer 

och lovprisar honom. 

Herdarna spelar 

och kungör undret. 

 

ii. Нова радiсть / Nova radist / Ny glädje 

Нова радiсть стала, 

Яка не бувала, 

нaд вертепом 

зiрка ясна 

увесь свiт осiяла. 

 

Де Христос родився 

Де вiн воплотився 

Як чоловік преубогий 

пеленами оповивса. 

 

Пастушки з ягнятком 

перед тим дитятком 

На колінця припадають 

Христa Бога 

восхваляють. 

 

Ой, Ты Царю, Царю, 

Небесний Владарю: 

“Даруй літа щасливії 

Цього дому 

Господарю!” 

 

Добрый вечер! 

Шчодры вечар! 

Святий вечір! 

Nova radist stala, 

Jaka ne buvala, 

nad vertepom 

zirka jasna 

uves svit osijala. 

 

De Christos rodivsia 

De vin voplotivsia 

Jak tjolovik preubohyj 

pelenami opovyvsa. 

 

Pastusjky z jahnjatkom 

pered tym dytiakom 

Na kolintsia prypadajut 

Christa Boha 

voschvaljajut. 

 

Oj, Ty Tsarju, Tsarju, 

Nebesnij Vladarju: 

“Daruj lita sjtjaslyviji 

Tsioho domu 

Hospodarju!” 

 

Dobryj vetjer! 

Sjtjodry vetjar! 

Svjatyj vetjir! 

En ny glädje har 

uppkommit, 

tidigare obefintlig, 

och över stallet lyste 

en klar stjärna 

över hela världen. 

 

Där Kristus fötts, 

där han blivit 

förkroppsligad 

som en enkel människa 

insvept lindor. 

 

Herdarna med sina lamm 

nedfaller inför barnet 

på sina knän 

och lovprisar Kristus, vår 

Gud. 

 

Åh, Du Konung, Du 

Konung, 

Himmelens härskare: 

”Skänk lyckliga år 

till Herren i detta hus!” 

 

God kväll! 

Rika kväll! 

Heliga kväll! 

 

  



 

 

iii. Свята ніч / Svjata nitj / Stilla natt 

Свята ніч, тиха ніч, 

Ясність б’є від зірниць, 

Дитиночка Пресвята, 

Така ясна, мов зоря, 

Спочиває в тихім сні. 

 

Свята ніч настає, 

Ясний блиск з неба б’є, 

В людськім тілі Божий 

син, 

Прийшов нині в 

Вифлеєм, 

Прийшов, щоб спасти... 

 

Свята ніч, тиха ніч, 

Ой, утри сльози з віч, 

Бо син Божий йде до 

нас, 

Цілий світ любовю 

спас. 

Вітай нам, святе Дитя! 

 

Тиха ніч… 

Svjata nitj, tycha nitj, 

Jasnist bje vid zirnyts, 

Dytynotjka Presvjata, 

Taka jasna, mov zorja, 

Spotjivaje v tychim sni. 

 

Svjata nitj nastaje, 

Jasnyj blisk z neba bje, 

V ljudskim tili Bozjyj 

syn, 

Pryjsjov nyni v Viflejem, 

Pryjsjov, sjtjob spasty... 

 

Svjata nitj, tycha nitj, 

Oj, utry sljozy z vitj, 

Bo syn Bozjyj jde do nas, 

Tsilyj svit ljubovju spas. 

Vitaj nam, svjate Dytia! 

 

Tycha nitj… 

Heliga natt, stilla natt, 

Ett ljus kom från 

stjärnorna, 

Det lilla heliga barnet, 

Ljus som en stjärna, 

Vilar i stilla ro. 

 

Den heliga natten 

kommer, 

ett klart skimmer strålar 

från himlen, 

I mänsklig gestalt har 

Guds son 

Nu kommit till Betlehem 

För att rädda hela 

världen. 

 

Heliga natt, stilla natt, 

Åh, torka tårarna ur 

ögonen, 

Ty Guds son kommer till 

oss, 

Han har räddat hela 

världen med sin kärlek 

Välkommen till oss, 

heliga barn! 

 

Stilla natt… 

 

vii. Небо и земля / Nebo i zemlja / Himmel och jord 

Небо и земля  

ныне торжествуют. 

Ангели служат. 

Рожденному Царю. 

 

И мы Рожденнa  

Бога величаем,  

Чистая Дева  

породила Сына. 

 “Слава во вышных”, 

Nebo i zemlja 

nyne torzjestvujut. 

Angeli sluzjat. 

Rozjdennomu Tsarju. 

 

I my Rozjdenna 

Boga velitjajem, 

Tjistaja Deva  

porodila Syna. 

”Slava vo vysjnych”, 

Himmel och jord 

firar idag. 

Änglarna tjänar 

den födde konungen. 

 

Och vi prisar  

Gud som fötts 

En jungfru skär  

har fött en son.  

”Ära i höjden”, 



 

 

Ему воспеваеm. 

 

Благослови Бог 

святые вечера! 

 

Христос родился,  

Бог воплотился.  

 

С праздником! 

 

Ангелы воспевают, 

Цари притекают. 

Поклон отдают. 

 

Со святым Рождеством! 

 

Пастыри играют,  

Чудо возвещают. 

 

Слава! 

Jemu vospevajem. 

 

Blagoslovi Bog 

svjatyje vetjera! 

 

Christos rodilsia, 

Bog voplotilsia. 

 

S prazdnikom! 

 

Angeli vospevajut, 

Tsari pritekajut. 

Poklon otdajut. 

 

So svjatym Rozjdestvom! 

 

Pastyri igrajut, 

Tjudo vozvetjajut. 

 

Slava! 

lovprisar vi honom. 

 

Prisa, Gud, 

de heliga kvällarna! 

 

Kristus är född, 

Gud förkroppsligad. 

 

God helg! 

 

Änglarna lovsjunger 

honom, 

Konungar kommer 

och lovprisar honom. 

 

God jul! 

 

Herdarna spelar 

och kungör undret. 

 

Ära! 

 

 

 

 

  



 

 

Sofia Ågren (dirigent) är Uppsala Vokalensembles dirigent och 

konstnärliga ledare sedan februari 2011. Sofia är utbildad kör- och 

orkesterdirigent vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon innehar 

dessutom en Master of Arts in Education (med kördirigering, musikteori 

och klassisk sång som specialisering). Hon har tidigare arbetat med A 

Scalpella, Gustaf Sjökvists Kammarkör, Adolf Fredriks Vokalensemble 

och, i sin utbildning, Radiokören samt Eric Ericsons Kammarkör. Sofia 

har arbetat vid Adolf Fredriks Musikklasser och arbetar nu heltid som 

dirigent och musiklärare (i körsång och musikteori) vid Stockholms 

Musikgymnasium. Sofia månar om den nutida musiken och är 

projektledare för Levande Körmusik, en plattform för nutida svensk 

körmusik. 

Maria Goundorina (dirigent), eller Masja som hon även kallas, 

kommer från Novosskolniki i Ryssland. Marias intresse för körmusik 

föddes då hon som sjuåring började sjunga i en barnkör som senare 

utvecklades till en skola för körsångare. Maria inledde sina musikstudier 

vid Ippolitov-Ivanovs musikhögskola och Tjajkovskij-konservatoriet i 

Moskva. Efter avslutade diplomstudier vid konservatoriet tillbringade 

hon även några år som student vid Wiens universitet i Österrike. 

År 2005 flyttade Maria till Stockholm för att studera kördirigering under 

bland andra Anders Eby och Cecilia Rydinger Alin vid Kungliga 

Musikhögskolan, där examen i kördirigering togs 2008. Under sin 

studietid hann Maria med att sjunga i och leda flera framstående 

ensembler i Ryssland, Tyskland och Sverige, samt att delta i 

dirigenttävlingar där hon vunnit flertalet priser bl.a. Eric Ericsons 

resestipendium. År 2009 var hon en av finalisterna i den internationella 

dirigenttävlingen The Eric Ericson Award. 

Under åren 2008-2011 var Maria dirigent för Uppsala Vokalensemble 

Hon nu arbetar heltid på Adolf Fredriks Musikklasser i Farsta och är 

sedan 2010 sånganförare för Allmänna Sången. 

Maria Demérus (sopran) är utbildad vid bl.a. Operahögskolan i 

Stockholm. Hon har uppmärksammats för sina tolkningar av krävande 

sopranpartier inom operarepertoaren, såsom Gilda i Rigoletto på 

Skånska Operan, Adina i Kärleksdrycken på Folkoperan och Sandrina i 



 

 

La Finta Giardiniera på Drottningholms Slottsteater. Maria är även ofta 

anlitad som konsert- och oratoriesolist och har en bred repertoar av 

sakral musik och romanser, med en spännvidd från barocken till nutida 

verk. Maria är sedan ett år tillbaka även anställd som sopran i 

Radiokören. 

Margit Zeijlemaker (alt) är frilansande sångerska, sångpedagog o 

körledare, och sjunger såväl i olika ensembler som solistiskt. Margit har 

fått sin sångpedagogutbildning på Musikhögskolan i Stockholm där hon 

även gjorde ett påbyggnadsår med inriktning romansinterpretation. Efter 

musikhögskolan följde studier på Operastudio 67, Kulturama samt 

Ersta-Sköndal Högskola. Margit har gjort ett stort antal 

romanskonserter- och program runt om i Sverige, samt sjungit i 

operakören på såväl Göteborgsoperan som Ystadoperan. Numera är det 

dock främst inom den sakrala musiken Margit är verksam, då hon är 

flitigt anlitad i olika kyrkliga sammanhang och konserter. 

Mikael Englund (tenor) är född och uppväxt i Hälledal, strax norr om 

Härnösand. Han har en kandidat och master i sång från Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Och har studerat ett halvår i Leipzig. Han 

har sedan gått två år på Stockholms Operastudio.  

Som solist sjunger Mikael mycket kyrkomusik, romanser och tidig musik. 

Våren 2013 sjöng Mikael i en uppsättning av Figaros Bröllop. Senare 

samma år deltog han i en helkväll med operaföreställning (Kärlekens låga 

slocknar aldrig) och operakonsert i Tällberg i samband med Dalhallas 

Operafestival. För närvarande studerar Mikael på Operahögskolan i 

Göteborg. Parallellt med studierna sjunger han i Göteborgs Symfonikers 

Vokalensemble. 

Jens Persson (bas) är född och uppvuxen i Södra Sandby utanför 

Lund. Jens har studerat på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och 

Operahögskolan i Stockholm, där han tog examen våren 2013. Under 

2013 kunde man se honom som Demetrius i en ”Midsommarnattsdröm” 

på Läckö Slott och på Malmö Operans regionala turné där de satte upp 

”La Traviata”. Han har även sjungit i Rossinis opera ”Il viaggio a 

Reims”, på Landestheater Detmold, Tyskland, i F. Cavallis opera ”Jason 

och Medea” på Drottningholms Slottsteater, liksom “Carmen”, 



 

 

“Karlsson på taket” och som Papageno i “Trollflöjten” på Kungliga 

Operan i Stockholm där han under 2016/2017 också sjöng titelrollen i 

“Barberaren i Sevilla”. Konsertrepertoaren innehåller bland annat Orffs 

”Carmina Burana” och Requiem av såväl Mozart som Fauré. 

 

 

Uppsala Vokalensemble är en fristående kör med trettio sångare. 
Kören grundades som nationskör år 1964. Under ledning av dirigent 
Håkan Parkman (1955-1988) lämnade Uppsala Vokalensemble år 1980 
nationslivet, och kören har sedan dess etablerat sig i toppskiktet av 
Uppsalas körer med en strävan att ständigt utvecklas vidare. 
Kören har en bred repertoar, men sjunger framför allt klassisk musik a 
cappella. Emellanåt framför kören även verk tillsammans med 
musiker/orkester, och UV samarbetar också med andra körer och 
solister.  
 
Uppsala Vokalensemble framträder utöver sina egna konserter även 
gärna vid privata och andra offentliga tillställningar. Om du är intresserad 
av att boka hela Uppsala Vokalensemble eller en del av kören för ett 
framträdande är du välkommen att kontakta oss på 
ordf@uppsalavokalensemble.se 

 

 

 

 

Gilla UV på Facebook! 
www.facebook.com/uppsalavokalensemble  

…så får du fortlöpande information om kommande evenemang. 
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Uppsala Vokalensembles korister 

 

Sopran I 

Essa Hedbor 

Olivia Jarl 

Lisa Larsson 

Ingrid Sivard 

Sopran II 

Ina Granlund 

Sophie Owenius 

Malin Santesson 

Elin Westlund 

 

 

Tenor I 

Marcus Gustavsson 

Rick Kelso 

Per Odebäck 

Martin Uppsten 

Tenor II 

Elias Castegren 

Sebastian Euler 

Anders Jacobson 

Pontus Leitz 

Alt I 

Elsa Bådagård 

Maria Cicilaki 

Kerstin Joachimsson 

Mona Widhe 

Karin Östberg 

Alt II 

Kicki Andersson 

Jenny Lundström 

Monika Myrdal 

Miriam Thegel 

 

Bas I 

Anders Brinne 

Magnus Jonsing 

Martin Nilsson 

Josef Nylén 

Tomas Sibbmark 

Bas II 

Per Andersson Öhrvik 

Karl Lundén 

Johan Muskala 

Karl Stålenheim 

Mikael Uppling 
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