
Program med Carolina och Olof sommaren 2013

Läs mer på: www.carolinaolof.com

MUSIK
i sommarkvällen

rillestads kyrka
Söndagen den 16 juni 2013FF
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JUNI
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.

 
JULI
Tisdag 2 juli  Källna kyrka kl. 19
Sommarkonsert med Carolina och Olof.
 
Torsdag 4 juli  S:t Ibbs kyrka Ven kl. 19
Musik i sommarkvällen 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. 

 
AUGUSTI
Söndag 4 augusti  Gårdstånga kyrka kl. 18.30
Musik i sommarkvällen med Carolina och Olof.
 
Onsdag 7 augusti  Utomhus vid Mörarps församlingshem kl. 19
"Sommarcafé" med unga talanger från bygden under Olof och Carolinas ledning. 
Husband, servering, lotterier och allsång. 
 
Onsdag 28 augusti  Ekeby kyrka kl. 19
Sommarkonsert med Carolina och Olof.
(Sång, orgel, piano och synthesizer.)

Välkommen!



Frillestads kyrka, söndagen den 16 juni 2013 kl. 18

Musik i sommarkvällen

Norsk folkmelodi    Eg veit i himmerik ei borg 
   
Lars Egebjer   Nenia Wermlandica
(1930–1986)   (orgel)

Svensk folkmelodi   Ack Värmeland, du sköna  
 
Vincenzo Bellini  Oh! quante volte
(1801–1835)   (Julias aria ur operan ”I Capuleti e Montecchi”) 

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”)

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

Antonio Vivaldi  Våren
(1678–1741)   (arr. för orgel)

Wolfgang Amadeus Mozart   Tu virginum corona 
(1756–1791)   (ur motetten ”Exultate jubilate”)

Ennio Morricone  Nella fantasia
(f. 1928)

Psalm 200    Aftonbön    Psalm 752

Medverkande:

Carolina Tholander
sopran

Olof Tholander
orgel, piano, synthesizer

Mia Hellstenius
aftonbön

 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 An-
tonov som lärare. 2010 debuterade Carolina på Malmö Opera som solist i den nyskrivna 
operan ”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 
Requiem och fått flera stipendier som Lasse Lönndahls resestipendium. Hon verkar 
även som sångpedagog och är körpedagog för Allsångsgruppen och för Kropps vokal-
ensemble som i maj gjorde en körresa och framträdde med sång i Polen.

 Olof Tholander har varit organist i Kropps församling sedan 1994. 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 ”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 
annat 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

Jerry Goldsmith  No one like you
(1929–2004) 

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

Marimba och cello
Söndag 30 juni kl. 18
Välluvs kyrka
 Har ni hört kombinationen marimba och 
cello innan? Slagverk och stråk? Karin och 
Andreas Vettefors, två unga, skickliga musik-
er från Malmö, bjuder på vacker musik för cel-
lo och marimba i Välluvs kyrka. Detta program 
ersätter det tidigare annonserade.

Simon Danell
Söndag 7 juli kl. 18
Kropps kyrka
 Skicklige pianisten Simon Danell spelar pi-
anomusik av Beethoven, Brahms och Chopin. 
Simon, som kommer från Påarp, bor för när-
varande i Holland där han studerar pianospel 
på Kungliga musikkonservatoriet i Haag.

Emma och Jenny
Söndag 21 juli kl. 18
Björkakyrkan
 Systrarna Emma och Jenny Freij bjuder på 
ett blandat sångprogram i Björkakyrkan med 
Mikael Kanarva vid pianot. De båda sånger-
skorna är bördiga från Påarp och utbildade vid 
Musikhögskolan i Göteborg.

Violin och piano
Söndag 28 juli kl. 18
Mörarps kyrka
 Violinisten Sofia Akhlaghi och pianisten 
Simon Söfelde är två begåvade, unga musiker 
från Malmö som spelar såväl klassisk musik 
som tango och modernare toner. Det blir en 
musikalisk resa genom olika tidsepoker.

Folkmusik
Söndag 4 augusti kl. 18
Hässlunda kyrka
 De Malmöbaserade musikerna Maria Boj-
lund och Markus Tullberg bjuder på svensk 
och irländsk folkmusik framförd på flöjt, fiol, 
bouzouki och sång. 
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