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Laine Quist är född och uppväxt i Eslöv, 
men är numera bosatt i Malmö. I höst har 

hon haft  sin examenskonsert eft er fem års studier 
på sångpedagogutbildningen vid Musikhögsko-
lan i Malmö. Till våren kommer hon att fort-
sätta studera på musikerlinjen vid Musikhögsko-
lan, där hon som lärare bland annat har sångpe-
dagogen Britta Johansson.
 Laine har bland annat varit med i Lunds 
kammaropera och hon har musicerat med pia-
nisten Olof Höjer. 
 I höst har hon också samarbetat med Caro-
lina Jönsson som konferenciär vid Musikhög-
skolans 100-års jubileumskonsert på Malmö konserthus.

Carolina Jönsson kommer från Ekeby. Även hon har nu avslutat femte och sista året på 
sångpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö, där hon bland annat studerat för 

sångpedagogen Britta Johansson. 
 Under året har hon bland annat haft  sin examenskonsert, skrivit sitt examensarbete och mu-
sicerat tillsammans med Olof Th olander i ett trettiotal kyrkor i Skåne och Halland. Hon har även 
varit solist vid Tonicaorkesterns julkonsert på konserthuset i Helsingborg och varit körledare för 
Raus vokalensemble.
 I jul kan man bland annat höra henne vid en julkonsert i Ekeby kyrka söndagen den 30 de-
cember. Läs mer på www.carolinaolof.com

Olof Th olander kommer från Helsingborg. Han är organist i Kropps pastorat och frilan-
sande musiker. Olof är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö med bland annat Hans 

Hellsten och Hans Pålsson som lärare. Han komponerar även egen musik, är redaktör för tid-
ningen ”Kyrknytt” och webbredaktör i Kropps pastorat.
 Olof har bland annat skrivit musiken till ”Mose i tiden”, en musikal med två och en halv tim-
mes speltid som sattes upp med körer, solister och symfoniorkester i femton föreställningar i 
Frillestads kyrka.

Laine och Carolina i Stehags kyrka.
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Medverkande:

Laine Quist
sopran

Carolina Jönsson
sopran

Olof Th olander
orgel och piano

Dagen är kommen
John Francis Wade (1710-1786)

Pris vare Gud
Svensk folkmelodi

Away in a manger
Sven-Inge Frisk

Marias vaggsång
Max Reger (1873-1916)

Look! Shepherds of Bethlehem
Folke Bohlin (f. 1931)

Angels carol
John Rutter (f. 1945)

Mitt hjerte alltid vanker
Norsk variant av svensk folkmelodi

Stilla natt
Franz Gruber (1787-1863)

Variationer över en fransk julvisa
Louis Claude Daquin (1694-1772)

Det strålar en stjärna
Ruben Liljefors (1871-1936)

White christmas
Irving Berlin (1888-1989)

Ser du stjärnan i det blå
Leigh Harline (1907-1969)

Julsång
Adolphe Adam (1803-1856)


