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www.carolinaolof.com

E-post: sangfagel@hotmail.com

Konserter med Carolina, Maria och Olof:

4/10 lörd. Sofi a Albertina kyrka, Landskrona kl. 15
   Konsert med Carolina och Olof samt Maria Hultberg, fl öjt

29/11 lörd. Konsthallen, Krapperup, kl. 16
   Adventskonsert med Carolina och Olof

30/11 sönd. Konsthallen, Krapperup, kl. 16
   Adventskonsert med Carolina och Olof

30/11 sönd. Frillestads kyrka, kl. 19
   ”Himmelen inom”, en svensk folkmusikmässa med körerna ”Mixturen” och ”8-Herz” under 
   ledning av Anna-Christin Martinson. Carolina Th olander och Anders Mårtensson, sångsolister,  
   Maria Hultberg, fl öjt, Daniel Wilhelmsson, elbas och Olof Th olander, klaviatur.

28/12 sönd. JULKONSERT i Ekeby kyrka kl. 16 och 19 (Biljetter säljes på pastorsexp!)
   Julkonserter med Carolina och Olof, Anne Augustinsson, violin, Christer Ekstedt, trumpet, 
   Daniel Wilhelmsson, elbas och Christer Tillgren, ljudtekniker. Gästartist: Anders Mårtensson.

6/1 -09 tisd. Julens musik i Frillestads kyrka kl. 17
   Julkonsert på trettondedag jul med Carolina och Olof, Christer Ekstedt, trumpet och 
   Bengt-Erik Skantz, saxofon. Ljud- och ljussättning.



Sofia Albertina kyrka, lördagen den 4 oktober 2008

Lördagskonsert Medverkande:
Carolina Tholander sopran
Maria Hultberg  fl öjt 
Olof Tholander  orgel och piano

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.

Laudate Dominum av W. A. Mozart
Laudate Dominum omnes gentes,
Laudate eum omnes populi
Quoniam confi rmata est super nos misericordia eius,
Et veritas Domini manet in aeternum.

Text: Psaltaren  117: 
Prisa Herren, alla folk,
lova honom, alla länder!
Väldig är hans godhet mot oss,
Herrens trofasthet är evig.

Carolina Th olander kommer från Ekeby, men bor nu 
i Helsingborg. Bakom sig har hon bland annat fem 

års studier vid solist- och sångpedagogutbildningen vid 
Musikhögskolan i Malmö. Hon har nu antagits till opera-
högskolan i Malmö, där hon i höst påbörjat två års studier. 
Utbildningen är ett samarbete mellan operan i Malmö och 
musikhögskolan. Tillsammans med Olof har Carolina 
bland annat musicerat vid ett 100-tal kyrkokonserter i södra 
Sverige och i Köpenhamn.

Maria Hultberg är född och uppväxt i Öja utanför 
Klippan. Hon är utbildad musiklärare och fl öjtpe-

dagog vid Musikhögskolan i Malmö. Under höstterminen 
2005 studerade hon även fl öjt vid Birmingham Conserva-
toire i England för fl öjtisten Jonathan Rimmer.

O lof Th olander är organist i Kropps pastorat och fri-
lansande 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 Su-
perstar” och den egna musikalen ”Mose i tiden” (text av Bo Gustafsson) med körer, solister och 
orkester.   Se även www.carolinaolof.com

Olof Th olander   Entrata di chiesa (2008)
     (orgel)

Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum 
(1756-1791)   ur ”Vesperae solennes de confessore”

Duke Ellington   My Love
(1899-1974)   

Olof Th olander   Sången från en annan tid
     Text: Carolina Th olander

Torsten Nilsson   Kärleken
(1920-1999) 
     Höstmorgon i Stockholm

     Vem tassade i gräset
     ur ”Djuren, människan, naturen”

Gabriel Fauré   Sicilienne, op. 78
(1845-1924)   ( fl öjt och orgel)

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

John Rutter   Pie Jesu
(f. 1945)    ur Requiem 

Gustaf Hägg   Festmarsch
(1867-1925)   (orgel)

Astor Piazzolla   Tango för solofl öjt
(1921-1992)

Andrew Lloyd Webber  Mindes du (Th ink of me)
(f. 1948)    ur musikalen ”Th e Phantom of the Opera”
 
Franz Schubert   Allegretto ur ”Der Hirt auf dem Felsen”
(1797-1828)


