Julekoncert
Egebæksvangkoret
8. december 2018
kl 19:30

Program
“Kyrie” Missa Brevis K. 194 D-Dur
W. A. Mozart
Ave Verum Corpus
W. A. Mozart
Gloria in Exelsis Deo
Antonio Vivaldi
Kimer i klokker
Henrik Rung
Barn Jesus i en krybbe lå
Niels W. Gade
Maria gennem torne går
Tysk trad.
Lad det klinge sødt i sky
Ukendt
Luk julefreden ind
Michael Bojesen
Dejlig er den himmel blå
N.F.S. Grundtvig
O holy Night
Adam
Wiegenlied
Brahms
Jingle bells
J. Pierpont
You raise me up
Løvland
International julemedly		
Child in a manger
Celtic trad./Rutter
We wish you a merry Christmas
Eng. trad.
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Klaver solo
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Kimer i klokker!
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1856
Melodi: Henrik Rung
1. Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds Ord.
Æren er Guds i det høje!
2. Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange,
jul med Guds-barnet i svøb, under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
3. Synger og danser, og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
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Dejlig er den himmel blå
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1810/1853
Melodi: Jacob G. Meidell ca. 1840
1. Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.
2. Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

5. De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.

3. Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.

6. Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

4. Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.

7. Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.
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Walter Florin

Tysk komponist, dirigent, pianist og arrangør. Florin er uddannet
pianist ved konservatoriet i Düsseldorf og siden som dirigent ved
konservatoriet i Maastricht. Siden 2005 har Florin arbejdet som dirigent ved Nordwestdeutsche Philharmonie, og siden 2007 har han
været chefdirigent ved Elbland Festspillene. Han har desuden udgivet en række cd’er, sammen med den danske sopran Lisa Tjalve.
Begge kunstnere har arbejdet intenst sammen i over 10 år og har
optrådt sammen på mange kendte scener i ind og udland.
http://www.heinz-walter-florin.de/

Lisa Tjalve

Sopranen Lisa Tjalve har i mange år slået sine folder som solist
særligt på tyske teatre og koncertpodier. Lisa er første prisvinder
af Renate Holm & Emmerich Kalman prisen og har modtaget Gottlob Fricks Æresmedalje. Hun har indspillet adskillelige albums og i
2017/2018 sang Lisa Tjalve 1. Damen i Tryllefløjten på Det Kgl. Teater,
Operaen. På Copenhagen Operafestival præsenterede hun i de sidste 2 sæsoner Opera Flamenca. Lisa Tjalve har været Egebækvangkorets dirigent siden 2017.
https://lisatjalve.com/

Egebæksvangkoret er et amatørkor med et mål om at yde og nyde musikken,
så det bliver sjovt at synge i kor. Vi synger klassisk kormusik, danske og nordiske sange, kirkemusik, musicals og opera, alt på mange sprog. Sangerne
kommer fra nærområdet, og når vi er flest er vi 35, jævnt fordelt fra ca. 50
år og opefter. Øveaftenerne er et studie i koncentration og fælles oplevelser
med megen latter og god musik iscenesat af vores inspirerende dirigent Lisa
Tjalve. Har du lyst til at deltage i fællesskabet, er du meget velkommen. Nodelæsning eller ej. Lysten er vigtigere. Du skal være velkommen.
http://egebaeksvangkoret.dk
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