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”Lucia utan gränser” ramar in kröningen av Uppsalas lucia
Lördag 26 november koras Uppsalas lucia 2016 i Uppsala domkyrka. I samband med kröningen kl.
19.00 hålls ett luciatåg med sångare ur domkyrkans flick- och gosskörer. En nyhet i år är att kören
fått förstärkning - nyanlända ungdomar medverkar som stjärngossar. ”Lucia utan gränser” är en
fortsättning på vårens integrationsprojekt ”Körsång utan gränser”.
-Ett luciatåg kan kännas hemtamt och traditionellt för den som är van, men försök förklara begrepp
som ”Lusse lelle” för någon som just håller på att lära sig svenska språket, säger Ulrika Björk, diakon i
Uppsala domkyrkoförsamling.
På körrepetitionerna har det inte bara repeterats luciasånger, kören har också fått undervisning om
Lucialegenden, inramningen och begreppen. Det är traditioner som många av oss kanske tar för
givna. Projektet rymmer både allvar och uppsluppenhet:
-Så många av de här nyanlända ungdomarna har en sådan livskraft att det nästan är svårt att förstå,
fortsätter Ulrika Björk och berättar att killarna tjöt av skratt när de för första gången fick se bilder
på stjärngossar. Munterheten hindrar dock inte de nyanlända körsångarna från att på lördag
entusiastiskt ta på sig både linnen, strutar och stjärnor.
-Det är väldigt roligt både att vi ledare och ordinarie körsångare får dela med oss av våra traditioner
till de nya medborgarna och att införliva nya element i traditionerna, tycker Margareta Raab,
körledare för domkyrkans flick- och gosskörer. Och det är fantastiskt roligt att de nyanlända vill ta
del av luciatraditionen och de klassiska sångerna!
Utöver Lucia utan gränser-kören medverkar luciakandidaterna med Anna-Karin ”Ako” Oldeberg som
musikalisk ledare, samt domprost Annica Anderbrant vid festligheterna i domkyrkan. Landshövding
Göran Enander kröner den kandidat som är Uppsalabornas val till stadens lucia 2016.

Inbjudan
Kröning och luciatåg - Lucia utan gränser
Lördag 26 maj kl 19.00, Uppsala domkyrka. Sångare ur domkyrkans flick- och gosskör tillsammans
med nyanlända ungdomar. Dirigent: Margareta Raab. Musikalisk ledare: Anna-Karin Oldeberg.
Luciakandidaterna, landshövding Göran Enander, domprost Annica Anderbrant. Musiker: Ulric
Andersson. Samarrangemang med UNT.
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