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Konserter med Carolina och Olof 2008:

Läs mer på hemsidan: 
www.carolinaolof.com

E-post: sangfagel@hotmail.com

7/6 lörd.  Össjö kyrka kl. 18
   Musik vid helgsmål med Carolina och Olof 
15/6 sönd. Frillestads kyrka kl. 18
   Musik i sommarkvällen med Carolina och Olof 
21/6 Mids. d. Östra Ljungby kyrka kl. 18
   Musikgudstjänst med Carolina och Olof 
2/7 onsd. Ausås kyrka kl. 19
   Sommarmusik med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt 
3/7 torsd. Östra Karups kyrka kl. 20
   Sommarmusik med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt 
8/7  tisd. Grytan, Slottshagen i Helsingborg kl. 19
   Carolina medverkar i ”Kul i juli” 
10/7 torsd. Norra Vrams kyrka kl. 20
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
31/7 torsd. Kvidinge kyrka kyrka kl. 19
   Sommarmusik med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt 
3/8 sönd. Rebbelberga kyrka kl. 18
   Sommarmusik med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt 
6/8 onsd. Mölle kapell kl. 20
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
8/8 fred. Sofi a Albertina kyrka, Landskrona kl. 12
   Olof spelar 30 minuters lunchmusik på orgeln 
10/8 sönd. S:t Pauli kyrka, Malmö kl. 18
   Sommarkonsert med Carolina och Olof

13/8 onsd. Vid Mörarps församlingshem kl. 19
   Sommarcafé med ungdomar fr ån bygden under Olofs ledning 
20/8 onsd. Ekeby kyrka kl. 19
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
24/8 sönd. Gårdstånga kyrka kl. 18
   Sommarmusik med Carolina och Olof 
31/8 sönd. Frillestads kyrka kl. 18
   Sångare och musiker fr ån bygden musicerar under Olofs ledning 
28/9 sönd. Ränneslövs kyrka, Halland kl. 18
   Konsert med Carolina och Olof 
4/10 lörd. Sofi a Albertina kyrka, Landskrona kl. 15
   Konsert med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt
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Norra Vrams kyrka, torsdagen den 10 juli 2008

Sommarvindens viskningar

Torsten Nilsson   Vem tassade i gräset
(1920-1999)   ur ”Djuren, människan, naturen”

Antonio Vivaldi   Allegro ur ”Våren”
(1678-1741)   (arrangemang för orgel)

Hugo Alfvén   Skogen sover
(1872-1960)

Wilhelm Peterson-Berger Sommarnattsdagg
(1867-1942)   
     Solen skinner vakkert om kvælden

Wilhelm Stenhammar  I skogen
(1871-1927)

Olof Th olander   Sången från en annan tid
     Text: Carolina Jönsson     
     Lova Gud i himmelshöjd
     (liten koralfantasi för orgel)

Wolfgang Amadeus Mozart Exultate jubilate 
(1756-1791)   ur motetten ”Exultate jubilate”

Gustaf Nordqvist  Herren är min herde
(1886-1949)

François Couperin  Off ertoire sur les grands jeux
(1668-1733)   (orgel)

John Rutter   Pie Jesu
(f. 1945)    ur Requiem

Richard Rodgers  Naturen får liv
(1902-1979)   ur musikalen ”Th e Sound of Music”

Andrew Lloyd Webber  Mindes du (Th ink of me)
(f. 1948)    ur musikalen ”Th e Phantom of the Opera”

Gaetano Donizetti  Norinas cavatina
(1797-1848)   ur operan ”Don Pasquale”

Pie Jesu ur Requiem av J. Rutter

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem,
requiem aeternam,
dona eis, Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem.

O Jesu, kärleksfulle Herre,
giv oss din fr id,
giv oss oförgänglig ro,
giv oss, Herre,
giv oss din fr id,
oförgänglig fr id.

Exultate, jubilate  Motett för sopran och orkester av W. A. Mozart

Exultate, jubilate
O vos animae beatae,
Dulcia cantica canendo;
Cantui vestro respondendo
Psallant aethera cum me.

Jubla, gläd er, 
ni välsignade själar,
ni som sjunger ljuva sånger;
Som ett svar på era sånger
lovsjunger himmelen med mig.

Carolina Jönsson kommer från Ekeby, men bor sedan 
i våras i Helsingborg. Bakom sig har hon bland an-

nat fem års studier vid solist- och sångpedagogutbildning-
en vid Musikhögskolan i Malmö. Hon har nu antagits till 
operahögskolan i Malmö, där hon till hösten påbörjar två 
års studier. Utbildningen är ett samarbete mellan operan i 
Malmö och musikhögskolan.
 Förutom sina sångframträdanden, bland annat vid en 
operagala i Stockholm, har hon under året även arbetat 
som sångpedagog och varit vikarierande körledare för 
Raus vokalensemble och i Kropps pastorat.

O lof Th olander är organist i Kropps pastorat och frilansande musiker. Han komponerar även 
egen musik, är redaktör för tidningen ”Kyrknytt” och webbredaktör i Kropps pastorat. 

Under åren där har han bland annat satt upp musikalerna ”Jesus Christ Superstar” och den egna 
musikalen ”Mose i tiden” (text av Bo Gustafsson) med körer, solister och orkester.

T illsammans har Carolina och Olof bland annat musicerat vid ett 100-tal kyrkokonserter i 
södra Sverige och i Köpenhamn.     Läs mer på www.carolinaolof.com

Medverkande:

Carolina Jönsson
sopran

Olof Tholander
orgel och piano


