Nu tændes tusind julelys

Program

Tekst/musik: Emmy Köhler, oversættelse: Linda Lehun

1. Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.
2. Og over by og land i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist
vor frelser og vor Gud.
3. Du stjerne over Betlehem,
Oh, lad dit milde lys
oplyse alt med håb og fred,
så kærligheden ses.

4. Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,
se strålen mild og blid,
en stråle af Guds kærlighed —
en signed juletid.

Glade Jul, dejlige jul
Tekst: B.S. Ingemann 1850
Melodi: Franz Gruber 1818

1. Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradisgrønt,
hvor de se, hvad for Gud er
kønt,
lønlig iblandt os de gå.

3. Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så
smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

2. Julefryd, evige fryd,
4. Salig fred, himmelsk fred
hellig sang med himmelsk lyd!
toner julenat herned!
Det er englene, hyrderne så,
Engle bringe til store og små
dengang Herren i krybben lå,
bud om ham, som i krybben lå,
evig er englenes sang.
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

En rose så jeg skyde

Tysk katolsk salme

Kor

Mit hjerte altid vanker

Carl Nielsen

Kor

Nu tændes tusind julelys

Emmy Köhler

Fællessang

God rest ye merry, gentlemen

Trad. Eng. Mel.

Kor

Hark! the herald-angels sing

F. Mendelsohn

Kor

The Christmas-Song

R. Wells, M. Tormé

Trompet solo

Julebudet

J.P.E. Hartmann

Kor

Joy to the world

Lowell Mason

Kor

Dejlig er jorden

Arr.: Anders Öhrwall

Kor

Auld Lang Syne

Arr. J. Biegel

Klaver solo

Det er hvidt herude

Th. Laub

Kor

Når Julens klokker kimer

Arr. Anders Öhrwall

Kor

Wither’s rocking Hymn

Arr.: Ralph Vaughan Williams Sopran solo

Glade Jul

Franz Gruber

Fællessang

Rudolf

Johnny Marks

Kor

Dirigent & solist:

Tine Hvilsom Grönlund

Akkompagnement & solo: Edwin van den Berg
Trompet solo:

Albert Hvilsom Grönlund

Edwin van den Berg er koncertpianist fra Holland. Han har
studeret på musikkonservatoriet i Amsterdam, hvorfra han er kandidat.
Edwin har boet og arbejdet i Danmark siden 2010. Han bor i Helsingør.
Edwin er udøvende koncertpianist, akkompagnerer talentfulde elever
fra Helsingør Musikskole og har desuden privatundervisning. Han har i
samarbejde med Hans Roelofsen udgivet albummet "Russian and
French music for double bass".

Tine Hvilsom Grönlund har siden september d.å. været Egebæksvangkorets dirigent. Hun er opvokset i Espergærde og bosat med
sin familie i Gurre. Tine er uddannet fra musikvidenskabeligt institut,
Københavns universitet, hvor hun bl.a. har studeret sang hos Anne
Rosing-Schow. Hun er ansat som kirkemusiker ved Tikøb og Gurre
kirker, hvor hun bl.a. synger og leder børnekoret. Derudover studerer
hun sang og korledelse på Kirkemusikskolen i Roskilde. Udover Egebæksvangkoret er Tine også dirigent for Helsingør kvindekor samt Helsingør Håndværker Sangforening.

Albert Hvilsom Grönlund er Tines talentfulde 19-årige søn, der holder meget
af at spille trompet på Helsingør Musikskole.

Egebæksvangkoret er et amatørkor med det mål at yde og nyde musikken. Det
skal være både givende og sjovt at synge i kor. Vi synger klassisk kormusik, danske og
nordiske sange, kirkemusik, musicals mv. Vi synger på flere sprog. Sangerne kommer
fra hele nærområdet og vi er omkring 35, når vi er flest. Vi er fra ca. 50 og opefter,
både arbejdende og pensionister.
Vi øver i Mørdrup Kirke mandag aften kl. 19:00 i perioden sidst jan- maj og september
- december. Vi har det muntert sammen med sang og dejligt samvær om musikken ledet af vores inspirerende dirigent Tine Hvilsom Grönlund. Har du lyst til at være med
så kom ned i kirken mandag aften. Om du kan noder er ikke afgørende. Bare du kan
synge og har lyst til at deltage i det musikalske fællesskab. Du er hjertens velkommen.
Du kan se nærmere på vores hjemmeside: https://egebaeksvangkoret.dk/

Lørdag d. 7 December 2019

