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Måndag 6 juni
Örbyhus slottsorangeri

 

LIGHTEN OUR DARKNESS 
PROGRAM

Alfred Schnittke (1934-1998)         
Drei geistliche Gesänge 
- Bogoroditse D’evo
- Gospodi lisuse
- Otche nash

Hanna Havrylets (1958-2022)

- Presviataia bohoroditse

Thomas Jennefelt (f 1954)

Gesänge am ersten Abend des 
Krieges
- nr. 2 Wiegenlied 

Wolfram Buchenberg (f 1962)

- The Emigrant

Dmitrij Bortnjanskij (1751-1825)

- Körkonsert nr. 27

Aftab Darvishi (f 1987)

- Lament Rose

Karin Rehnqvist (f 1957)

- Jag lyfter mina händer
 

Nana Forte (f 1981)

- En ego campana

Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

- Stemning 

Hugo Alfvén (1872-1960)

- Stemning

Zoltán Kodály (1882-1967)

- Esti dal
- Akik mindig elkésnek
- Este
solo Yrsa Helmer
 
Wilhelm Stenhammar (1871-1927)

- September
- Till skogsstjernan

Hugo Alfvén (1872-1960)

- Som stjärnan uppå himmelen så klar
solo Kicki Andersson

Hugo Alfvén (1872-1960)

- Aftonen

Riddarfjärden av Eugène Jansson (beskuren)



Välkommen på konsert! Uppsala vokalenensemble gästas av kammarkö-
ren NOVA från Oslo i ett program som utforskar kontrasterna mellan ljus och 
mörker, mellan hopp och förtvivlan. Vi upplever alla nattens mörker på vårt eget 
sätt och vi överväldigas av känslor av ensamhet, hemlängtan och sorg. Även i 
dessa oroliga, mörka tider kan musiken trösta oss, ge oss hopp och trygghet. 
Den ger oss ett ljus, precis som en stjärna ofta kan ses även i nattens mörker. 

Kammarkören NOVA från Oslo har målsättningen att förmedla vacker mu-
sik som berör människor. Kören har prisats i flera internationella körtävlingar. 
NOVA har också givit ut flera egna CD som rosats av kritiker. Körens dirigent 
Julia Selina Blank har internationell erfarenhet i att leda ensembler, körer och 
orkesterar. Hon tog sin master i dirigering i Oslo efter att ha studerat i München 
och Stockholm. 2021 gick hon till final i den prestigefulla dirigenttävlingen Eric 
Ericson Award.

Läs mer om kammarkören NOVA på www.kammerkoretnova.no

Uppsala Vokalensemble har idag  etablerat sig i toppskiktet av Uppsalas körer. 
Kören har en bred repertoar och samarbetar ofta med sångare och instrumen-
talister. Körens senaste CD ”Fields of Light” utkom 2020, och är ett samarbete 
med riksspelman Josefina Paulson och kompositör Matthew Peterson. Kören leds 
sedan 2022 av Simon Frank som har studerat i Stuttgart och idag bedriver 
masterstudier i kördirigering vid Musikhögskolan i Stockholm. Simon har arbetat 
med flera framstående körer i Tyskland och i Stockholm.

Läs mer om Uppsala vokalensemble på www.uppsalavokalensemble.se

Nästa konsert med Uppsala 
Vokalensemble:

Trettondagskonsert  
6 och 7 januari 2023

Stöd gärna körens 
verksamhet genom 
ett bidrag!

Swish
123 615 67 07


