
Program med Carolina och Olof 2013

Läs mer på: www.carolinaolof.com

MUSIK
i sommarkväll

SOMMAREN 
Torsdag 13 juni  Den gode herdens kyrka, Helsingborg kl. 19
Duettkonsert med Carolina och Lotte Ohlander, mezzosopran. Olof ackompanjerar.
 
Söndag 16 juni  Frillestads kyrka kl. 18
Musik i sommarkvällen med Carolina och Olof.
 
Onsdag 19 juni  Össjö kyrka kl. 19
Musik i sommarkväll med Carolina och Olof.
 
Torsdag 20 juni  Utanför Gustav Adolfskyrkan, Helsingborg kl. 12.15
Operakonsert med Carolina och Olof.
 
Tisdag 2 juli  Källna kyrka kl. 19
Musik i sommarkvällen med Carolina och Olof.
 
Torsdag 4 juli  S:t Ibbs kyrka Ven kl. 19
Sommarkonsert med Carolina och Olof.
 
Lördag 6 juli  Båstads kyrka kl. 12
Middagsmusik. Fyrhändig orgelmusik med Olof och Andreas Lindgren.
 
Tisdag 23 juli  Slottshagsparken i Helsingborg kl. 19
Carolina medverkar i ”Kul i juli” och sjunger bland annat med Lasse Holm. 
 
Onsdag 31 juli  Strövelstorps kyrka kl. 19
Sommarkonsert med Carolina och Olof. 
 
Söndag 4 augusti  Gårdstånga kyrka kl. 18.30
Musik i sommarkväll med Carolina och Olof.
 
Onsdag 7 augusti  Utomhus vid Mörarps församlingshem kl. 19
Sommarcafé med unga talanger från bygden under Olof och Carolinas ledning. 
 
Onsdag 28 augusti  Ekeby kyrka kl. 19
Sommarkonsert med Carolina och Olof.

HÖSTEN
Onsdag 11 september  Konserthuset i Helsingborg kl. 18.30
Carolina och Olof medverkar vid Fonus minneskonsert med solister och musiker från Helsingborg. 
Carolina är sångsolist och Olof kapellmästare.
 
Lördag 28 september  Kulturhuset på Råå, Otto von Friesen, kl. 18
Höstkonsert med Carolina och Olof.
 
Söndag 6 oktober  Frillestads kyrka kl. 17
Ett program med unga talanger från bygden som musicerar under ledning av Carolina och Olof. 
Instrumentalister.
 
Torsdag 17 oktober och söndag 20 oktober  Johannamuseet, Skurup kl. 19
Carolina är solist i en ”Operett och wienerkonsert” med Waldemarssons wienerkapell. 
Biljetter: www.johannamuseet.se
 
Lördag 19 oktober  Promskonsert, Himmelsfärdskyrkan, Höganäs kl. 18 
Carolina är solist med Kullabygdens symfoniorkester. Biljetter: www.kullasymfoni.se
 
Söndag 27 oktober  Hässlunda kyrka kl. 17
Program med Kropps diskantkör och Chorus Mix under ledning av Carolina och Kristina Wiman.
 
Lördag 2 november  Minnesgudstjänst, Kropps kyrka, kl. 14
Carolina och Olof musicerar.

Även flera julkonserter är inbokade!
EKEBY FÖRSAMLING

Fo
to

: 
S
ab

in
a 

W
ix

ne
r

EEkeby kyrka
Onsdagen den 28 augusti 2013



Richard Rodgers  Falling in love with love
(1902–1979)   (ur musikalen ”Askungen”)

John Kander   New York, New York
(f. 1927)  

Jerome Kern   Can´t help lovin´ dat man
(1885–1945)   (ur musikalen ”Teaterbåten”)

Frans Lehár   Läppar friska, sakta viska
(1870–1948)   (ur operetten ”Glada änkan”)

Ekeby kyrka, onsdagen den 28 augusti 2013 kl. 19

Musik i sommarkväll

 Carolina Tholander är utbildad operasångerska och har en femårig solist- och sång-
pedagogutbildning vid Musikhögskolan i Malmö bakom sig. Hon har också studerat vid 
operamasterutbildningen i två år med bland andra Britta Johansson och Conny Antonov 
som lärare. 2010 debuterade Carolina på Malmö Opera som solist i den nyskrivna ope-
ran ”Trollguld”. På Malmö Opera har hon också gjort roller i ”Mästersångarna” och ”The 
Boor” och senast var hon med i musikalen ”Evita”. 
 Carolina har varit solist med Helsingborgs symfoniorkester i bland annat Mozarts Re-
quiem och fått flera stipendier som Lasse Lönndahls resestipendium. Hon verkar även 
som sångpedagog och är körpedagog för Kropps vokalensemble som i maj gjorde en kör-
resa och framträdde med sång i Polen. Carolina kommer under hösten att repetera in en 
ny roll i en kommande opera. Än så länge ett hemligt projekt, så håll utkik!

 Olof Tholander är organist i Kropps församling. Han är utbildad vid Musikhögskolan 
i Malmö med bland andra Hans Hellsten och Hans Pålsson som lärare. Olof komponerar 
även egen musik, skriver musikarrangemang och är redaktör för tidningen ”Kyrknytt”. 
Under åren i Kropps pastorat har han bland annat satt upp den egna musikalen ”Mose i 
tiden” med text av Bo Gustafsson. Mose i tiden är skriven för solister, kör och orkester och 
engagerade 150 medverkande i 17 föreställningar. 
 Olof har även dirigerat Tonicaorkestern på konserthuset i Helsingborg och han är ofta 
anlitad som musikaliskt ansvarig och kapellmästare vid olika musikarrangemang.

 Tillsammans har Carolina och Olof musicerat i många olika sammanhang, bland an-
nat vid närmre 300 kyrkokonserter i södra Sverige och i Stockholm, Danmark och Polen, 
spelat in cd-skivor och musicerat i SVT. Läs mer på www.carolinaolof.com

Norsk folkmelodi    Eg veit i himmerik ei borg 
   
Wilhelm Peterson-Berger Intåg i sommarhagen
(1867–1942)   (ur ”Frösöblomster”)
 
Svensk folkmelodi   Ack Värmeland, du sköna  
      (arr. Gustaf Hägg)

Gösta Nystroem        Otrolig dag
(1890–1966)

Bo Linde    Den ängen där du kysste mig 
(1933–1970) 

Laci Boldemann  Tanten och papegojan
(1921–1969)   (ur ”Spefågel, snuggla och trask”)

Giuseppe Verdi  Saper vorreste
(1813–1901)   (Oscars aria ur operan ”Maskeradbalen”)

Vincenzo Bellini  Oh! quante volte
(1801–1835)   (Julias aria ur operan ”I Capuleti e Montecchi”)

Antonio Vivaldi  Allegro ur Våren
(1678–1741)   (arr. för orgel: Olof Tholander)

Anders Börje   Då väntar jag vid vägarna
(1920–1982)   (arr. Gunnar Hahn)

Svensk folkmelodi  I denna ljuva sommartid
     (arr. Anders Nyberg/Olof Tholander)

Medverkande:

Carolina Tholander
sopran

Olof Tholander
orgel, piano, synthesizer

Andakt

Jerry Goldsmith  No one like you
(1929–2004) 


