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Missionskyrkan
Mölnlycke

-

Landvetter

.'

Jenny & "damröster ur Mölndals

kammatöf!

Varmt TACK för att ni
medverkade i Landvetter Missionskyrka
under året som gått!!
Vi vill önska
en fridfull jul
och ett_go$ nytt år,
Guds frid!

Missionsförsamlingarna i
Landvetter och Möntyci<e

Postadress:
Box 106

Bes<iksadress Mölnlycke:

Bes<iksadress Landr,'st&sr:

Ostgardsliden

Skolvägen 14
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var det tack och lov då fuwr,rGEilI dagE igen för oss i MöLndaLs
Kanmarkör, en av världene snyggaste och bästa körer, att
tillsamnans ned gamlingar, sanna fans och riktigt goda vänner,
lägga d,et korekt kvasiakademiska kulturbeteendet åt sidan, för
att under sedvanligt, primitiva former, tnen ändå i en lätt
sportsmannamässig anda, hänge oss åt årets viktigaste och mest
uppfriskande adrenalinrus, nämligen 2002 års

Så

kvart et t sångart ävI ing
och den därpå följande, något mer kläggfysiska, men ändå minst

lika prestigefyllda

äggkastartävlingen
DU är härmed

!

bjuden och hjärtligt

väLkonunen
att deLt,a i denna väIkända men ändå ytt,ergt nårkLigfa och
oförskåimt trevliga tillstäIlning!
ALlt detta roliga komner att äga nrm

Lördag_en de_{r 8_ juni med.
hemna hos ilan

start

kL 15.00

Ivar & Mariette Blixt på f.ångaberget i KålLered

vanliga tåvlingsreglerna och sedvänjorna gäller även i år. Korr och se till
att sådana celebriteter som MaLin Oest, ilens MöII-er och belLa Margotina inte
vinaer kvartettsångartävlingen en femte (!) SånS.

De

Se bifogad not för d.et obligatoriska stycket, ,,SjömannsviEe',
av Cranner./Sverdrup i arrangemanE av Gunnar Eriksson.

|!a med, öig din mat (sonr vanligt komer grillarna at! gLöda inbjudande) och
det du vilI dricka. Festkonsritt6n ordnar sallad.. Kaffe och d,eEsert konmrer sonr
sed,en bjuder att tillhandahållas av det snålla värdpare!.
OSA

senaEt den 31 naj tiLL Oan lvar, 031-7951518 aLt janivar.bLixtGteLia.com

Hjärtliga hålsningar

,*t
oatt4t öuu"/e

?cwc, St?ndtrr4, 7alännatmen

a&fqa 4aå4de änttr4tctfres" ocä pznantuc

(För ti,vrigt anser jag att kören bör uDpföra Carmina Burana.)

MölruDALs KAMMARKön, SrENUNGsuruo 1 SEPTEMBER 2002

DE TEMPORE
Text: Predikaren. Musik: Petr Eben.
FUTU ROLOG I
Text: Alf Henriksson. Kanon: Daniet Helld6n.

DANSE, IKKE GRÅTE
Text och musik: Litlebjorn Nilsen. An: Gunnar Eriksson

EN BRODER MER
Text: Stig Dagerman. Musik: Sven-Eric Johansson.

SILVERPOPPTARl{A
Text: Federico Garcia Lorca. Musik: Jan lvar Blixt.

LIVET ÄR KORT

fritt efter Tage Danielsson.
NÅGoN GÅNG...
Text: Barbro Lindgren. Musik: Arne Mellnäs.

ODI ET AMO
Text: ur Catulli Carmina. Musik: Carl Orff

s,0MANl{svlsE
Text: Harald Sverdrup. Musik: Alf Cranner.
Arr: Gunnar Eriksson.

MEDVERKAN DE
Dirigent: Jan lvar Blixt
Regi: Jan Renell
Ljus: Peter Wikström

Sopran: Amanda Holmgren, Maria
Nor6n, Anna Karin Ulmstedt, Matin
Oest, Lotta Jönsson, Marie-Louise
Bergqvist, Catha Lindholm, Hel€n
Svensson

Alt: Sara Rangmar, Linda Olsson,
Jenny Will6n, Sara Wennerström,
Hetena Karlsson, Annalena Fredin
Tenor: Magnus Hallin, Magnus
Blixt, Lars"Erik Andersson, Martin
Holmgren, Kaspar Helld6n, Johan
Sahtgren, Pontus Larsson
Bas: Mattias Ingvarson, Magnus
Markling, Henrik Ståhlbåge,
Anders Rimpi, Johan Kozma,
David Oest

MötNDALS KAMMARKöR

äT

MIN LÄNGTAN ÄR INTE MIil

en av Västveriges mest framgångsrika unga körer. I de intensiva konserterna skapar text,
musik och sceniska uttrvck en
stämningsfull helhet. Nyskriven
konstmusik får ofta en befriande
respektlös be-handling och kolliderar lyckosamt med jazz, folkmusik och nutida storsäljare.
Kammarkören vann i december
föna året guld vid den stora
internationella tävlingen i julmusik

Text: Pär Lagerkvist. Musik: Gunilla Löwenstein.

i Prag. I konkunens med körer från

ANING

heta världen tog man dessutom

Text: okänd. Musik: Jan lvar Blixt.

hem den tjeckiske kompositören
Petr Ebens specialpris för bästa
tolkning av hans musik. tg97 fick
kören pris för bästa enskilda
framförande i tävlingen >Toner för
Milioner<.

BLÄl{DA MIG
Text:.lenny Witl6n.
TIDEN
Text: Alf Henriksson. Kanon: Daniel Helld6n.

DEN LATE
Musik: Arne Mellnäs.

vÄRLDENS GÅNG
Text: Gustaf Fröding.

NOSTATGIJA
Text: Jovan Ducic. Musik: S. Bozic.

SOLEN ÄR RUND
Text: Inger Christensen. Musik: Per Norgård.

Vill du bli vår vön i publiken och få grotis info om kommonde konserter? Anmöl dig på www.molndalskammarkor.com

