Musik vid vigsel
Musiken är viktig vid en vigsel! Här är några tips på ingångs- och
utgångsmusik.
 När man funderar på vilken musik man ska välja till vigseln, kan det vara bra att i god tid ta kontakt
med den musiker som ska tjänstgöra som organist eller kantor. Vid en vigsel hör det till att orgelmusik
spelas när brudparet tågar in och ut ur kyrkan.

Orgeln skapar fest

 Orgeln är ett oslagbart instrument för att skapa högtidlig och festlig musik i kyrkan och vi ger gärna
förslag på in- och utgångsmusik. Ett bra sätt är att träffas i kyrkan och låta organisten eller kantorn
spela upp olika stycken på orgeln. Man får gärna ha önskemål, men det är inte all musik som är lämplig att framföra på orgel. Det är upp till varje musiker att avgöra, eftersom var och en har sin egen
repertoar. Lycka till med era musikval!

Förslag på orgelmusik till vigseln:
Johann Sebastian Bach:
Preludium i Ess-dur
Jesus bleibet meine Freude

Gustaf Hägg:
Festmarsch

Felix Mendelssohn:
Bröllopsmarsch ur ”En midsommarnattsdröm”
Allegro maestoso ur orgelsonat nr. 2
Richard Wagner:
Brudkör ur operan ”Lohengrin”
Johan Helmich Roman:
Allegro con spirito ur ”Drottningholmsmusiken”
Sinfonia di chiesa
August Söderman:
Bröllopsmarsch ur ”Bröllopet på Ulfåsa”
Bröllopsmarsch ur ”Ett bondbröllop”
Giuseppe Verdi:
Triumfmarsch ur operan ”Aida”
Jeremiah Clarke:
A trumpet voluntary
Wilhelm Peterson-Berger:
Intåg i sommarhagen ur ”Frösöblomster”

Oskar Lindberg:
Bröllopsmusik efter ett gammalt motiv från Dalarna
Johann Christoph Kellner:
Preludium i C-dur
Benedetto Marcello:
Himlarna förtälja Guds ära
Sigfried Karg-Elert:
Nu tacka Gud, allt folk
Olof Tholander:
Entrata di chiesa (lyssna på www.carolinaolof.com)
Folkliga bröllopsmarscher:
Jämtländsk brudmarsch
Gotländsk brudmarsch
Gammal bröllopsmarsch från Delsbo
Leksands brudmarsch
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Antonio Vivaldi:
Våren ur ”Årstiderna”
Gunnar Idenstam:
Birkalåten
Charles-Marie Widor:
Toccata ur Orgelsymfoni nr. 5
Louis Vierne:
Final ur Orgelsymfoni nr. 1
Léon Boëllmann:
Menuet gothique
Theodore Dubois:
Toccata i G-dur
Jasques-Nicolas Lemmens:
Fanfare
Louis Lefébure-Wély:
Sortie i Ess-dur
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