Konserter
Våren 2019

3 februari - 5 juni

Höganäs Manskör

Discomässa

Kristian IV’s ensemble

Tommy Nilsson

S:ta Helena Vokalensemble

Vårmusik
Vill du fira gudstjänst till discomusik, dansa helig dans eller låta dig fångas av spännande verk
som Johannespassionen, Stabat Mater och
Goldbergvariationerna? Till detta kan du lägga
konserter med Maja Gullstrand, Tommy Nilsson, Københavns Drengekor och mycket mer.
Välkommen till en spännande konsertvår.
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Tolvnollett
Kort middagsbön med orgelkonsertt
S:ta Maria kyrka onsdagar 12:01.
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Maria Nielsen
George Chittenden
Christina Jansson
George Chittenden
George Chittenden
Nils Tykesson
George Chittenden
George Chittenden
George Chittenden
George Chittenden
Boel Videke
Christina Jansson
George Chittenden

Askonsdagsmusik
Froberger och Krieger
Orgelmusik av bland andra Paul Hindemith
Bebådelsen
Toner från Sainte Clotilde
Bara Pärt
Orgelmusik i Stilla veckan
O filii et filiae
Caritas Pater Est
Mendelssohns Fjärde
César Franck - fransk romantik för orgel
Vigselmusik - Up to date
Belgiska toner - Peeters och Jongen

Buxtebön
S:ta Maria kyrka första torsdagen i månaden 12:00.
7 mars, 4 april, 2 maj.
En sju år lång resa med Buxtehude. Maria församlings organister spelar Buxtehudes samtliga orgelverk i
samband med en kort middagsbön första torsdagen i varje månad.
Diderik Buxtehude, berömd tonsättare och lärare till Johann Sebastian Bach, var anställd som organist i
S:ta Maria kyrka i Helsingborg 1657-1660. Hans orgelverk, bestående av nittio stycken, är centrala i den
barocka orgelrepertoaren, och spelar samtidigt en oerhört viktig roll i orgelmusikens historia.

Orgelfantasi
Middagsbön med orgelimprovisation
S:ta Maria kyrka måndagar 12:00. Från 4 mars.
lmprovisation är musik som skapas i samma stund som den framförs. Genom tiderna har improvisation
varit en av organistens uppgifter. Flera av de stora tonsättarna var skickliga improvisatörer. Vid middagsbönen på måndagar i S:ta Maria kyrka improviserar Nils Tykesson eller hans kollegor i tio minuter.
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Baguettemusik
Påfyllning för kropp och själ
Allhelgonakyrkan, onsdagar 12:15
Stressigt på jobbet? I Allhelgonakyrkan kan du ta en kroppslig och själslig paus och få en
stunds andrum. Slå dig ner i vårt vackra kyrkorum och njut av en lunchbaguette, samtidigt som vi bjuder på en halvtimmes avkopplande musik.
Baguette 40 kr – vatten och kaffe ingår.

6 februari

Mina favoriter
Ett axplock av sånger sällan framförda, men som har en speciell plats i Claes Nilssons hjärta.
Claes Nilsson är sångare och gitarrist i Helsingborgsbandet Capi.
Claes Nilsson, sång och gitarr, Åsa Arvidsson, piano.

13 februari

Stor musik för det lilla rummet
Sundsgårdens musiklinje visar sina färdigheter och sin bredd.

20 februari

Tavlor på en utställning
Joachim Olsson spelar ur och berättar om Modest Musorgskijs världsberömda pianosvit.

27 februari

Vårbaguette
Raus församlings medarbetare bjuder på ett sprakande program med några av vårens absoluta favoriter.

6 mars

Naturmåleri och nordisk kärvhet
8

Magnus Wittgren bjuder på ett strövtåg genom vår rika svenska romanslitteratur. Musik av bland andra
Gustaf Nordqvist och Allan Pettersson.
Magnus Wittgren, sång och Joachim Olsson, piano

13 mars

Svenska romanser
Kristina Wiman, sopran och Josefin Åkerberg, piano.

20 mars

M&M
Sångerskan Maja Gullstrand gästar Allhelgonakyrkan och med Marie Nanor vid pianot bjuder de på sånger
som ligger dem närmast om hjärtat.

27mars

Songs of travel
av Vaughan Williams. Eric Roos, sång och Josefin Åkerberg, piano.

3 april

Från Monica till Stella
Jazz och visa med Lars, Per och Åsa. Två musikprofiler i Helsingborg och Höganäs, Lars Löfgren och Per
Nyrén slår sina påsar ihop och ger en finstämd konsert i jazzens tecken. Kyrkomusiker Åsa Arvidsson medverkar också.

10 april

Stor musik för det lilla rummet
Sundsgårdens musiklinje visar sina färdigheter och sin bredd.

17 april

Musik i stilla veckan
Marie Nanor, sång och Josefin Åkerberg, piano och orgel spelar stilla meditationsmusik.

24 april

Mersmak...
Raus församlings musiker avslutar terminen med ett program som ger mersmak.

9

Kulturpärlor
I Den Gode Herdens kyrka
Kaffe med kaka serveras 15:00 på Kyrktorget innan varje konsert.

Söndag 10 februari 16:00

Minns du sången i jazztouch
Mattias Lind, saxofon
Gustaf Bonde, gitarr
Gabriel Pyk-Waite, bas

Viktor Lundahl, slagverk
Kören Vox Mente
Marianne Ivarsson, körledare

Gustaf Bonde med jazzgäng kommer för andra gången på besök till Den Gode Herdens
kyrka och till Minns du sången. Jazzgruppen består av fyra unga musiker på saxofon,
gitarr, bas och slagverk. De kommer, förutom att spela eget material, även att spela
till psalmsången, med mjukt jazzackompanjemang. Deras musikaliska mission är, bland
annat, att ge nytt liv och ett nytt sound till bekanta melodier. Kyrkans kör Vox Mente
kommer att leda psalmsången under ledning av Marianne Ivarsson.

Söndag 17 mars 16:00

Dina och mina sånger
Thomas Bengtsson, sång och gitarr
Marianne Ivarsson, sång och piano
Hur kan det komma sig att man skriver egna sånger? Kanske vill man förmedla något
annat speciellt? Vad är det man vill berätta?
Detta och mycket mer vill Marianne, kyrkomusiker i Filborna församling, och Thomas,
diakon i samma församling, berätta om då de framför sina egna andliga sånger till gitarr och piano.
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Söndag 28 april 16:00

Höganäs manskör sjunger in våren
Höganäs Manskör
Sten Nilsson, körledare
Höganäs manskör bildades redan 1883. Ända sedan dess
har de bidragit till musikkulturen i Kullabygden. De brukar bjuda på musik ute i de små byarna i Höganäs kommun
samt inne i staden vid olika kulturevenemang såsom vid
valborgsfirande, midsommarfirande och vid Kulturnatten
med mera. Att sjunga in våren i Den Gode Herdens kyrka är
numera en tradition och vi kommer att få lyssna till de klassiska vårsångerna i sättning för manskör som Sköna Maj,
Under rönn och syrén, Glad såsom fågeln med flera.

Söndag 19 maj 16:00

Pop, visa, soul och jazz
Maja Gullstrand, sång
Jokke Pettersson, gitarr
Tomas Jonsson, saxofon
Maja Gullstrand är känd sångerska och artist från flera olika
sammanhang. Hon har framträtt med sång i TV, deltagit i
Melodifestivalen och gett ut album och singlar. År 2014
släppte Gullstrand tre videor med coverlåtar. Maja Gullstrand är också illustratör och har sedan 2013 haft utställningar runt om i Skåne.
Joakim Pettersson är känd bland annat som gitarrist från
sina turnéer med Marie Fredriksson. På hemmaplan här i
Helsingborg förknippar man honom mest med bandet Painted Voice, som också kammade hem vinsten i musiktävlingen Popkorn för två sedan.
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Gospel
Glädje och eftertänksamhet, med själ och hjärta. Den afro-amerikanska
kyrkomusiken med ursprung i plantagernas spirituals mötte blues och
storstadens energi. Det glada budskapet om tro, hopp och kärlek fick en
ny dräkt när gospelmusiken föddes. Svenska kyrkan Helsingborg har flera
gospelkörer. Kom och lyssna. Eller ta kontakt med oss om du vill sjunga
själv.

Allhelgonakyrkan

Måndag 22 april 18:00

Gospel på Råå - gospelmässa
Gospelkören BMG
John Perry, körledare
Erland Sjunnesson, kapellmästare

St. Mary’s Church /S:ta Maria kyrka

Worship in English/Gospelmässa på engelska
Join us for a service of Holy Communion in English.
Sunday February 17, March 24, April 28 at 5:05 pm
Rev. Anna Ballan, pastor. John Perry leads Maria Gospel Choir.
Söndag 17 februari, 24 mars, 28 april kl. 17:05
Präst: Anna Ballan. Maria Gospel under ledning av John Perry
The service on February 17 will be held in Maria församlingshus.
Gospelmässan 17 februari kommer att hållas i Maria församlingshus.

S:ta Anna kyrka

S:ta Anna Gospel
S:ta Anna Gospel medverkar i mässan i S:ta Anna kyrka
Söndag 10 februari och 28 april kl. 14:00
Boel Videke, körledare.
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Text och foto: Josefine Sjöqvist

Ny konsertserie på Råå
Klassisk kammarmusik med väl etablerade musiker
på väg ut i världen. Välkommen till Musik på Råå, en
ny konsertsatsning i Allhelgonakyrkan.
Joachim Olsson och Marie Nanor är två av musikerna
i Raus församling. Att göra klassisk musik tillgänglig är
något båda brinner för. Musik på Råå drar igång under
våren 2019 och är tänkt att komplettera övrigt musikutbud i Helsingborg.
-Vår tanke är att man ska kunna uppleva bra kammarmusik här på Råå, säger Joachim Olsson, som har huvudansvar för konsertserien.
Kammarmusik kännetecknas av att den är skriven för
och spelas av en mindre ensemble, gärna i en mindre
lokal så att det blir ett nära sammanhang mellan musiker
och publik. När begreppet uppstod på 1600-talet var
kammarmusik en beteckning på musik som spelades
i furstliga salonger, kammare, i motsats till musik för
kyrkan eller teatern.
De musiker som engageras till Musik på Råå kommer att
hålla en hög, internationell klass.
-Vi vill att denna serie ska ha en ordentlig tyngd, berättar Joachim Olsson som själv är konsertpianist.

Han har denna första säsong vänt sig till musiker han
själv har jobbat med tidigare, flera av dem från Danmark.
Marie och Joachim betonar dock att det inte är en elitsatsning.Det handlar om väletablerade, internationella
musiker, men konserterna kommer att vara gratis och
tröskeln ska vara låg.
-Det är ofta väldigt dyrt att gå och lyssna på musik,
vilken genre det än rör sig om. Vi vill att alla ska kunna
komma, därför är det gratis. Vi vill öppna kyrkan för
många olika människor. Man blir ofta väldigt berörd av
att lyssna på musik. Musiken blir som en förkunnelse,
liksom det vackra kyrkorummet, säger Marie.
Musik på Råå smög igång redan 12 januari då sopranen
Amelia Jakobsson framförde lieder av Wagner och Mahler. Det är tänkt att det ska bli en konsert i månaden.
Det blir en spännande vår tycker Joachim och Marie.
-Det är så klart nervöst att dra igång något helt nytt
och få allt att fungera, men samtidigt är det fantastiskt
att få möjlighet att göra det. Vi tänker att detta är en
konsertserie som ska byggas upp över tid och vi ser
verkligen fram emot det, säger Joachim och Marie.
Se nästa uppslag för information om konserterna.
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Musik på Råå
I Allhelgonakyrkan
Söndag 10 februari 18:00

Goldbergvariationerna
Jesper René, piano
Jesper René är en av Danmarks mest spännande och flitiga pianister. Med särskild tonvikt på Bach, Schubert, Chopin och Debussy ger Jesper åtskilliga konserter varje år runt
omkring i Danmark. Konsertprogram innehållande samtliga 48 preludier och fugor ur
Bachs Das wohltemperierte Klavier eller samtliga 24 preludier av Debussy är bara några
prov på kapaciteten hos denne pianist, som utöver att vara konstnär även är fäktmästare, konnässör av veteranbilar och en livlig musikalisk debattör.
Konsertintroduktion av Per Nyrén.

Fredag 15 mars 19:00

Van der Pals-kvartetten
Fredrik Burstedt, violin
Goran Trajkovic, violin

Markus Falkbring, viola
Tobias van der Pals, cello

Ingen sitter oberörd när musikerna i Van der Pals-kvartetten går på scenen. Med fantastiskt samspel och nya fräscha tolkningar av såväl klassikerna, som ny och okänd musik,
har de fängslat sina åhörare allt sedan de började spela tillsammans 2012. Musikerna är
till vardags medlemmar i Helsingborgs Symfoniorkester och vid kvällens konsert bjuder
de på ett spännande program med musik av bland andra Beethoven och Prokofiev.
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Fredag 12 april 19:00

Stabat mater
Vokalensemblen Caelestis voces
Ann-Margreth Nyberg, sopran
Marie Nanor, mezzosopran
Joar Sörensson, tenor
Margareta Holmström, recitation

Daniel Kuzmin, violin
Markus Falkbring, viola
Christoffer Bergström, cello
Marie Nanor, dirigent

April månads konsert blir inledning till stilla veckan och på programmet står
musik av Arvo Pärt och Peteris Vasks.
Musiken återspeglar starka bilder från Bibeln, där Pärt lyfter fram texten
med ett sparsmakat tonspråk som ger utrymme för den egna tolkningen.
Vasks beskriver sin Fruit of Silence med text av Moder Teresa som en meditation kring bön, tro, kärlek, tjänande och fred.
Vokalensemblen Caelestis voces består av sångare och kyrkomusiker från
Malmö och Helsingborg och stråkensemblen har sin hemvist i Helsingborgs
Symfoniorkester.

Fredag 24 maj 19:00

En mästare på cello
Toke Møldrup, cello
Joachim Olsson, piano
Med kritikeromdömen i bagaget som ”En av nordens ledande musiker”, “Morgondagens
man” och helt enkelt “Briljant” så har vi höga förväntningar på konserten Toke Møldrup
ska spela i vår kammarmusikserie. Toke är en dansk cellist med världen som arbetsfält.
Hans varma klang och känsla för melodi har gett honom framgångar både som kammarmusiker och orkestersolist. Bland annat framförde han för första gången i Danmark
John Williams nyskrivna cellokonsert.

15

Övriga
konserter

S:ta Anna kyrka

Söndag 3 februari 13:00

Solisten - familjeföreställning
Johan Bridger, marimba
Anna-Carin Fogelqvist, blockflöjt och berättare
Marimbavirtuosen Johan Bridger vann Solistpriset 2004 och har turnerat världen över. Här möter han
barnpubliken tillsammans med blockflöjtisten Anna-Carin Fogelqvist som ledsagare i en gripande förställning som förenar stora känslor och sällsynta klanger. Passar från fem år, men alla är välkomna.
Samarbete med Musik i Syd.

Den Gode Herdens kyrka

Onsdag 13 februari 18:00

Drömljus
Elevkonsert med sångskolan Drottavoices och barnkören Cymbalen under ledning av Marianne Ivarsson.
Det blir sånger om ljuset som Tänd ett ljus och låt det brinna samt sånger från kända musikaler, till exempel,
Les Misérables, The Sound of Music och Ringaren från Notre Dame.
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Adolfsbergskyrkan

Söndag 24 februari 17:00

Musik från gamla kyrkor och torg
Con Amore - blockflöjtsensemble
Musik som sträcker sig från munkar i medeltidens Spanien till Bach. Klanger som ekar genom tid
och rum på fem flöjter.

Gustav Adolfs kyrka

Söndag 3 mars 10:00 och 18:00

Kärlekens väg - musikal
Gustav Adolfs församlings personal, änglakör och änglaband
Kärlekens väg är egentligen en julmusikal, som mestadels utspelar sig i himlen. Vi får följa ängeln
Gabriel och två blivande skyddsänglar under en av de mest laddade dagarna i himlen- den dag då
Sonen väljer att lämna sin härlighet för att födas som människa på jorden. Vi spelar musikalen på
första söndagen i fastan, den söndag som har temat kärlekens väg. Den väg som leder fram till
långfredagens kors och påskdagens uppståndelse. Det blir stor änglakör, änglaband och personalen i Gustav Adolfs församling med förstärkning spelar rollerna.

S:ta Anna kyrka

Lördag 9 mars 16:04

Körmusik i fastetiden
Helsingborgs kammarkör
Sverker Zadig, dirigent
Helsingborgs Kammarkör, HKK, startade sin verksamhet 1984 och består för närvarande av cirka 20 erfarna sångare under ledning av Sverker Zadig. Kören ger årligen konserter i såväl Sverige
som utomlands och finns representerade på ett flertal cd-skivor.
Dagens program spänner över flera tidsåldrar, från 1600-talet till andra hälften av 1900-talet.
Avsikten är att förmedla musik och texter som speglar människans litenhet och tankar om Jesu
död såväl som om hennes egen, där många av texterna är hämtade ur Bibeln. Kören framför programmet helt a cappella, i fyra- till åttastämmiga sättningar.
Entré 130 kronor, barn under 12 år gratis.
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S:ta Anna kyrka

Lördag 16 mars 19:07

Allhelgonakyrkan

Söndag 17 mars 18:00

Amazing grace
S:ta Anna Gospel och BMG Gospel
Erland Sjunnesson, kapellmästare
Boel Videke och John Perry, körledare
Två körer i två kyrkor på bara 20 minuters avstånd. För första gången
samarbetar S:ta Anna Gospel och BMG i ett gemensamt körprojekt. Dubbelt så många sångare, dubbelt så många dirigenter, dubbelt så medryckande. Härligt svängande handklappsgospel och innerligt själfulla ballader
levereras av 60 körsångare, solister och orkester.

Gustav Adolfs kyrka

Söndag 24 mars 18:00

Discomässa - kärlek och prövning
GA - Vocal
Sanja Streuli, lead singer
Mari Papadopolou, präst
Med musik från discons gyllene tidsålder ska vi fira gudstjänst på Maria bebådelsedag.
Vi byter ut de traditionella psalmerna och den liturgiska musiken mot låtar
som Celebration, Born to be alive, Daddy cool med mera.
Så snöra på dansskorna, ta på bästa paljettklänningen, vik ut skjortsnibbarna
och fira gudstjänst med oss. GA-Vocal och eminent kompband kommer göra
detta till ett riktigt grooveparty till Guds ära.

Adolfsbergskyrkan

Söndag 31 mars 17:00

Musikgudstjänst
Kören South City Gospel bjuder på ett varierat program, med egenskriva, samtida och traditionella gospels tillsammans med pianisten Peter Berglund. Mia Sandquist är körledare.
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Tummel

Allhelgonakyrkan

Söndag 31 mars 15:00 och 16:30

Tummel
I samband med årets fastekampanj bjuder Raus församlings barn- och ungdomskörer in till en färgsprakande festkonsert. Till sin hjälp har de Tummel, ett band som i mer än 20 år fått publik över hela Europa att
dansa med sin medryckande blandning av klezmer, balkanmusik och olika andra influenser.
Gratis biljetter finns att hämta på Raus och Maria församlingsexpeditioner från 4 mars. Insläpp för besökare med biljett 14:30 respektive 16:00, från 14:45 respektive 16:15 insläpp för övriga i mån av plats.

Gustav Adolfs kyrka

Fredag 5 april 19:00

Allt som jag känner
Tommy Nilsson
GA - Vocal
Tommy Nilsson har sedan mitten av 80-talet berört publiken med sin omfångsrika och kraftfulla röst. Han
kommer under denna vårturné stanna till på 17 orter där han besöker några av Sveriges vackraste kyrkor
och samarbetar med en kör knuten till respektive församling. Kören GA-Vocal medverkar på de stora och
omtyckta Tommy Nilsson-balladerna, Öppna din dörr, En dag, Amelia, Dina färger var blå och Allt som jag
känner. Tommy har på denna turné bästa möjliga musikaliska sällskap i pianisten Sven-Gunnar Peterson
vilket borgar för en konsertupplevelse utöver det vanliga.
Entré: Förköp på www.nortic.se/dagny/event/19977

20

Din ljusa skugga

Gustav Adolfs kyrka

Lördag 6 april 18:00

Pianokonsert med Per Tengstrand
Det blir musik av Bach, Mozart, Debussy och Chopin. Per Tengstrand är en av Sveriges mest hyllade pianister. Han är bosatt i USA och har ett speciellt band till Helsingborg, där han debuterade som 13-åring med
Helsingborgs Symfoniorkester.
Entré: Biljetter beställs på www.klaverkonversationer.com. Överblivna biljetter säljs vid entrén från 17:30.

S:ta Anna kyrka

Söndag 7 april 14:00

Din ljusa skugga
S:ta Anna kyrkokör, solister och instrumentalister under ledning av Boel Videke
Dansare under ledning av Anna-Christin Martinsson
En mässa i folkmusikalisk dräkt, där kören sjunger mässans ordinarie satser i fyrstämmig sättning. Danserna har sitt ursprung i den folkliga dansen. Bildspråket i mässan vill beskriva en rörelse från mörker till ljus
och är hämtat från dygnets rytm, från skymning till morgon.
Mässan har tillkommit i nära samarbete mellan textförfattare, tonsättare och koreograf.
Text: Kristina Sandgren Furberg
Musik: Maria Hulthén Birkeland
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S:ta Maria kyrka

Söndag 14 april 17:05

Johannespassionen
Maria Oratoriekör
Barockorkester
Kristina Hellgren, sopran
Eva Wöllinger–Bengtson, alt

Anders Eriksson, Evangelisten
Patrik Sandin, Kristus
Stellan Dahlin, Pilatus
George Chittenden, dirigent

Maria Oratoriekör, solister samt barockorkester framför Bachs ikoniska Johannespassionen som är en musikdramatisk skildring av Kristi lidande och död. Bland Bachs kvarvarande passioner är det den dramatiska
och operamässiga Johannespassionen som skrevs tidigast, år 1724, under Bachs första år som kantor i
Leipzig. Därefter reviderade han samma verk flera gånger under de kommande 25 åren. Den ursprungliga
versionen är den som är mest välkänd för dagens publik.
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Adolfsbergskyrkan

Söndag 28 april 17:00

Musikgudstjänst
Eva Holmgren, musiker
Sångare från S:t Olofkyrkan framför sina pärlor. Allt från läsarsånger till ösig gospel. Kom och sjung med.

S:ta Maria kyrka

Söndag 5 maj 17:05

Dansk møder Dufay
Christian IV’s Vokalensemble
Ruben Munk, dirigent
Christian IV’s Vokalensemble startades år 2005 av dirigenten och cembalisten Ruben Munk. Sedan 2014
består ensemblen av åtta professionella sångare från Danmark, Norge och Sverige som vill ägna sig åt
körsång på en hög internationell nivå. Vid eftermiddagens konsert blir det musik av stora danska kompositörer från 2000-talet som möter den franske renässansmästaren Guillaume Dufay(1397-1474). Per
Nørgård, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Ib Nørholm med flera tillhör en generation av erkända kompositörer som på ett sätt redan har sin plats i musikhistorien. Dessa nyare toner vävs samman med musik av
Dufay, och det är en fascinerande tanke att det är mer än 500 år mellan dessa två delar i konserten. Även
om de befinner sig i varsin ända av musikhistorien och de olika uttrycksmedlen, så är uttrycken i musiken
inte långt ifrån varandra.

Allhelgonakyrkan

Lördag 11 maj 16:00

Kärlekens tid
S:ta Helena Vokalensemble
Ewa Hermansson, dirigent

S:ta Helena Vokalensemble som startades 2013, har drygt 50 medlemmar och leds av Ewa Hermansson,
organist och körledare i S:ta Helena kyrka i Skövde. Kören sjunger en blandad repertoar och har bland annat
framfört Ellingtons Sacred Concert, Mozarts Requiem, Johannespassionen med Göteborgs Barock och
spelat in en cd tillsammans med Gunnar Eriksson. Vid denna konsert bjuder S:ta Helena Vokalensemble på
musik av Benny Andersson, Ola Gjeilo, Karl Jenkins och Wilhelm Peterson-Berger.
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Helsingborgs Gosskör
Är du kille mellan 7 och 21 år och vill sjunga klassisk musik?
Under 2019 kommer vi att starta gosskör i Helsingborgs pastorat.

Fem anledningar att vara med i Helsingborgs Gosskör
Du blir del av en tusen år gammal tradition där man sjunger i storslagna katedraler.
Du får möjlighet att träffa nya vänner och musicera på en hög nivå med stor laganda.
Du får en gedigen utbildning med notkunskap, teori, tonbildning, musikhistoria och språk.
Du kan utvecklas som person, stärka ditt självförtroende och din identitet.
Det är kul!
För mer information och anmälan till provsjungning: info@helsingborgsgosskor.se
Följ oss på www.facebook.com/hbggosskor och www.helsingborgsgosskor.se
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Københavns Drengekor

S:ta Maria kyrka

Söndag 12 maj 17:05

Københavns Drengekor
Ebbe Munk, dirigent
Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, utmärker sig som en av världens bästa gosskörer
och är med sina 100 år en betydelsefull kulturell institution i Skandinavien och Europa. Kören, som
dirigeras av Ebbe Munk, är en del av Københavns Kommunes Sangskole och är siden 1959 knuten till
Københavns Domkirke.
Vid eftermiddagens konsert presenterar kören ett program, som sträcker sig från verk av Mozart till
kerubiska sånger av Tjajkovskij och till vår- och sommarsånger av kända skandinaviska kompositörer
som Hugo Alfvén, Niels W. Gade och Carl Nielsen. Konserten inramas av musik för gosskör och harpa
av tonsättaren och jazzmusikern Palle Mikkelborg, speciellt skriven till Københavns Drengekor.
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Singing for Hutano
Söndag 19 maj 17:05

S:ta Maria kyrka
Maria Gospel med solister
Gäst: Tipei Marazanye, marimba/sång
Erland Sjunnesson, kapellmästare
John Perry, körledare
Maria Gospels vårkonsert ges som vanligt till förmån för barnbyn Hutano i Zimbabwe. Kvällen blir
ett samarbete mellan kören och Tipei Marazanye,
musiker och kompositör från Zimbabwe.
Maria Gospel - Makes your heart sing and your
feet wanna dance

Entré 120 kronor. Barn under 7 år, fri entré.
Förköp på www.mariagospel.se (10 kr serviceavgift) eller i Mariakyrkan med swish.
Vid förköp insläpp 30 minuter före konserten
(onumrerade platser).
Överblivna biljetter säljs vid entrén.
Intäkterna går oavkortat till Hutano.

Zimbabwe

Hutano
Maria församling driver sedan 2011
barnbyn Hutano i Zimbabwe. Här får cirka
25 barn försörjning, skolgång, omvårdnad och sjukvård. Barnen tas omhand av
fyra anställda vuxna.
Att driva Hutano kostar 40 kronor per
barn och dag. Vill du bidra? Swisha till
123 378 5607 eller använd pg 11 41
64-7.
Märk gåvan med ”Hutano”.
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Elinebergskyrkan

Söndag 19 maj 14:00

Livets musik - musikal
Elinebergskyrkans musikverkstad
Instrumentalensemble
Nyskriven musikal fritt efter H.C. Andersens Näktergalen av
Lena Davidsson Sandberg och Joachim Olsson.
I Kejsaren av Kinas stora rike finns det ingen som sjunger så
vackert som den lilla näktergalen. Den bor i det högsta trädet
i utkanten av slottets trädgård och folk vallfärdar dit för att
höra fågeln sjunga. Dess sång skänker frid och glädje till alla
som hör den och till och med borta i Japan känner man till den.
Men inne på slottet bryr man sig inte om vad som händer ute
i världen och ingen har någonsin hört talas om att det skulle
bo en så fantastisk fågel i trädgården. När till slut kejsaren får
höra näktergalen sjunga blir han så lugn och rofylld och glömmer alla sina problem. Han bestämmer att fågeln ska sjunga
för honom vid hovet och att den bara ska få vara ute två gånger om dagen, fastbunden vid en sittpinne av guld. Men levande
musik är inget man kan låsa fast och när Kejsaren dessutom får
en juvelprydd mekanisk fågel i present börjar problemen…
Kan musik göra skillnad? Till och med skillnad mellan liv och
död?
En vacker, rolig och tänkvärd föreställning om musikens kraft!

Allhelgonakyrkan

Söndag 19 maj 19:00

Det bästa av det mesta
Raus Vokalensemble
Åsa Arvidsson, körledare
Kompgrupp
Raus Vokalensemble har under Åsa Arvidssons ledning funnits i elva år och nu är det dags för
kören att önska sånger ur sin repertoar. Därav rubriken Det bästa av det mesta. Det kommer att
bli en bredd innehållsmässigt, både i stil och genre.
Välkomna till en nostalgisk och stämningsfull kväll!
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Allhelgonakyrkan

Torsdag 23 maj 19:00

Vårkonsert
Carpe Diem
Josefin Åkerberg, körledare
Mathias Tofte, bas
Damkören Carpe Diem bjuder på sånger med försmak av sommar och
värme. En del av sångerna välkomnas du att sjunga med i.

S:ta Anna kyrka

Lördag 25 maj 16:04

Vårkonsert med
S:ta Anna kyrkas körer
Tonsillarna
Tonfiskarna
S:ta Anna kyrkokör
S:ta Anna Gospel
Boel Videke, körledare
Maria Nielsen, körledare

Christian Hersborn,
saxofon
Johan Thuresson, gitarr
Johannes Hansson, bas
Stefan Blomdahl, trummor

På tröskeln till sommaren har S:ta Anna kyrkas körer sin terminsavslutning i form av en gemensam konsert. Körsångare i olika åldrar
får mötas, ta del av varandras repertoar, sjunga tillsammans och
lyssna på varandra. Välkommen att sjunga in sommaren!
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”Nu grönskar det
i dalens famn, nu
doftar äng och lid...”
text: Evelyn Lindström 1933

S:ta Maria kyrka

Söndag 26 maj 17:05

Kom hjärtans fröjd - försommarkonsert
Vokalensemblen La Campanella
Ingrida Kvelde, körledare
För sin årliga försommarkonsert har La Campanella valt att ha den vackra vårens grönska, frodighet och de första ljumma vindarna i tanke och de genomsyrar hela konsertens repertoar. Som
alltid bjuder La Campanella på en bredd av genre och stil som är unik för dem. Det blir allt från
gamla svenska folkklanger och sakrala stycken till jazzarrangemang och moderna tolkningar av
nutida låtar. Låt oss tillsammans bjuda in sommaren i en kväll av eufori och lycka!
Entré: 100 kr barn upp till 12 år gratis. Biljetterna säljs vid entrén från 16:30.
Betalning via Swish eller kontant.

S:ta Maria kyrka

Tisdag 28 maj 19:07

Stråksus och orgelbrus
Elever från Svenska kyrkans musikundervisning
Aurelia Roslund & Peter Edström, stråklärare
Nils Tykesson, orgellärare
Sedan 2009 bedriver Svenska kyrkan Helsingborg en omfattande musikundervisning i sång,
piano, orgel, violin och cello. Sammanlagt finns det ca 100 elever från 5 år och uppåt. Vid kvällens vårkonsert bjuder våra fantastiska stråk– och orgelelever oss på musik som framförs solo
och i olika ensembler.
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Onsdag 29 maj 19:00

Adolfsbergskyrkan

Musikglädje i försommaren
Kören Fyrstämman
Instrumentalister
Kören Fyrstämman är en blandad kör, med blandad repertoar som har mer än 25 års
erfarenhet av sång och framträdanden. Denna försommarkväll kommer kören och
instrumentalister bjuda oss på ett skiftande program med klassiska vårsånger som
Dofta, dofta vit syren samt lite nyare sånger. Publiken får också sjunga med i några
av sångerna.

Allhelgonakyrkan
Lördag 1 juni 16:00 och 18:00

GLORIA
Vox Angelica
Marie Nanor, körledare
Joachim Olsson, piano
Daniel Johansson, slagverk
Erik Urban, gitarr och bas

Efter en resa till Rom presenterar Vox Angelica sitt konsertprogram GLORIA. Med mässans
byggstenar i botten blandar de den klassiska repertoaren med pop och visa - sånger om livet,
vårt ursprung och vart vi är på väg.
Vox Angelica är Raus församlings flickkör med ett 30-tal medlemmar i åldern 15-30 år.
Genom åren har de spridit glädje i församlingen med sina annorlunda konserter och stämningsfulla luciatåg och hunnit med ett flertal körresor till Europas storstäder.
Gratis biljetter finns att hämta på Raus och Maria församlingsexpeditioner från 6 maj. Insläpp
för besökare med biljett 15:30 respektive 17:30. Från 15:45 respektive 17:45 insläpp för
övriga i mån av plats.
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Allhelgonakyrkan

Söndag 2 juni 19:00

The flowers of the springtime
Gospelkören BMG
John Perry, körledare
Erland Sjunnesson, kapellmästare
Gospelkören på Råå, som får Allhelgonakyrkan att komma i
självsvängning, bjuder in till försommarkonsert. Sjung med
i Den blomstertid nu kommer och några av de andra kända
sommarpsalmerna tillsammans med kören och bandet.
Kören bjuder på allt från traditionella spirituals till moderna
gospellåtar .
Clap your hands, Tap your feet, Let your soul sway to the
beat.

Adolfsbergskyrkan

Onsdag 5 juni 19:00

Intåg i sommarhagen
EQ-brass
Jan Karlsson, dirigent
Sjung med och gläds tillsammans med oss i sommarens
mest folkkära visor!
EQ-brass är ett fullbesatt brassband från Helsingborg av
engelsk typ. Orkestern består av erfarna musiker som dirigeras av Jan Karlsson, välkänd som trumpetare i Helsingborgs symfoniorkester.
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Palmsöndagen 14 april
10:00
11:00
14:00

Högmässa
Högmässa
Palmsöndagsmässa

Allhelgonakyrkan
S:ta Maria kyrka
S:ta Anna kyrka

Cecilia Karlén, präst, Åsa Arvidsson, musiker
Helsingborgs Motettkör m.fl.
Cecilia Cardona Castro, präst

S:ta Maria kyrka
Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka
Allhelgonakyrkan

Nils Tykesson, musiker
Mia Sandquist, musiker
Björn Kjellström, präst
Cecilia Karlén, präst, Joachim Olsson, musiker

Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka
Allhelgonakyrkan

Ilze Stala Stegö, musiker
Björn Pernrup, präst
Per-Olof Andersson, präst, Åsa Arvidsson, musiker

Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka
S:ta Maria kyrka
Allhelgonakyrkan

Ilze Stala Stegö, musiker
George Chittenden, musiker
Anna Ballan, präst
Frida Einarsson präst, Josefin Åkerberg, musiker

S:ta Maria kyrka
Gustav Adolfs kyrka
S:t Anna kyrka
Den Gode Herdens kyrka
S:t Andreas kyrka
Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka
Raus kyrka

Björn Pernrup, präst
Mia Sandquist, musiker
Torkil Nilsson, präst, Maria Nielsen, musiker
Kristian Lillö, präst, Marianne Ivarsson, musiker
Inga-Lill Karlsson, präst
Helsingborgs Motettkör m.fl
Björn Pernrup, präst, Vox Maria m.fl.
Raus församlings präster och musiker

Måndag 15 april
12:00
12:00
19:00
19:00

Orgelfantasi
Middagsbön, orgelmusik
Passionsgudstjänst
Korsets väg

Tisdag 16 april
12:00
19:00
19:00

Middagsbön, orgelmusik
Passionsgudstjänst
Korsets väg

Onsdag 17 april
12:00
12:01
19:00
19:00

Middagsbön, orgelmusik
Tolvnollett
Passionsgudstjänst
Korsets väg

Skärtorsdag 18 april
12:00
12:00
17:00
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
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Middagsbön
Middagsbön, orgelmusik
Skärtorsdagsmässa
Skärtorsdagsmässa
Skärtorsdagsmässa
Skärtorsdagsmässa
Skärtorsdagsmässa
Skärtorsdagsmässa

Gudstjänster
Påsken 2019
Långfredag 19 april
9:00
10:00
10:00
11:00
12:00
15:00
15:00
15:00
17:00

Långfredagsgudstjänst
Långfredagsgudstjänst
Långfredagsgudstjänst
Långfredagsgudstjänst
Långfredagsgudstjänst
Korsvägsgudstjänst
Jesu sju ord på korset
Jesu sju ord på korset
Gravläggningsgudstjänst

Adolfsbergskyrkan
Raus kyrka
Den Gode Herdens kyrka
S:ta Maria kyrka
S:t Olofskyrkan
S:ta Anna kyrka
Allhelgonakyrkan
Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka

Ilze Stala Stegö, musiker
Vokalkvartett med sångare från Malmö Opera m.fl
Kvartettsång
Anna Ballan, präst, Maria kyrkokör, m.fl
Sulle Axberg, sång, stråkmusiker, m.fl
Björn Pernrup, präst, S:ta Anna kyrkokör, m.fl
Cecilia Södertun, präst, Raus Vokalensemble, m.fl
Gustav Adolfs kyrkokör, stråkmusiker, m.fl
Anna Ballan, präst

Gustav Adolfs kyrka
S:ta Maria kyrka
Allhelgonakyrkan

South City Gospel Choir, m.fl
Vox Maria, m.fl
Per-Olof Andersson, präst, Josefin Åkerberg, musiker

Gustav Adolfs kyrka
Raus kyrka
Den Gode Herdens kyrka
S:ta Maria kyrka
S:ta Anna kyrka

Gustav Adolfs kyrkorkör, brass, m.fl
Tonjägarna, Vox Angelica, församlingens präster, m.fl
Vox Mente, Gudrun Erlanson, präst, m.fl, påsklunch
Maria kyrkokör, Björn Kjellström, präst, m.fl
S:ta Anna kyrkokör, Joacim Andersson, trumpet, m.fl

Adolfsbergskyrkan
Den Gode Herdens kyrka
S:ta Maria kyrka
Allhelgonakyrkan

Adolfsbergskyrkans födelsedag firas
Thomas Bengtsson, sång
Torkil Nilson, Cecilia Cardona Castro, präster
Gospelkören BMG

Påskafton 20 april
23:00
23:30
23:30

Påsknattsmässa
Påsknattsmässa
Påsknattsmässa

Påskdagen 21 april
10:00
10:00
10:00
11:00
14:00

Påskdagsmässa
Påskdagsmässa
Påskgudstjänst
Högmässa
Mässa

Annandag påsk 22 april
10:00
10:00
11:00
18:00

Annandagsmässa
Gudstjänst
Högmässa
Gospelmässa
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Stöd Svenska kyrkans internationella arbete.
Swisha din gåva till 900 1223. Tack!

Svenska kyrkans fastekampanj 2019
Var med i kampen för människors rätt att få resa
sig starkare ur en katastrof.
Mellan 3 mars och 14 april pågår Svenska kyrkans
fastekampanj som detta år handlar om kampen för
en rättvis värld där människor kan leva i trygghet. På temat samma himmel, samma rättigheter,
verkligheten ser olika ut, samlas pengar in till olika
insatser i Bangladesh, Haiti, Sydsudan och Syrien:
Humanitärt stöd som ser hela människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår sönder miljoner
människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas
har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att
leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta
prioritet när katastrofen är ett faktum. De som drabbas
hårdast är de som från början har minst resurser eller
saknar skyddsnät. Svenska kyrkans internationella arbete stödjer katastrofinsatser över hela världen. Det ger
människor möjlighet att:
Känna trygghet
Tak över huvudet, mat och rent vatten gör att
människor överlever. Det ger också kraft att våga tro på
tillvaron igen.
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Få möjlighet att utvecklas
Utbildning, självhjälpsgrupper och spar- och lånegrupper
– en trygg inkomst eller en buffert minskar utsatthet
och bygger självständighet.
Hitta ett sammanhang
När människor kan påverka sina liv minskar stress, oro
och psykisk ohälsa. Delaktighet, möjlighet att organisera
sig och vara aktiv gör det lättare att bygga en ny vardag.
Resa sig starkare
När människors behov står i fokus och humanitärt stöd
utformas med respekt för individen växer tron på framtiden.
Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor i världen är i akut behov av humanitärt stöd. En siffra svår att förstå, men bakom den
finns människor som fått sin trygghet sönderslagen av
krig, våld och naturkatastrofer. För de drabbade innebär katastrofen ett liv med stress, sorg och utsatthet.
Svenska kyrkans internationella arbete stödjer humanitära insatser över hela världen. Dina gåvor används där
behoven är som störst. Tillsammans kan vi rädda liv!

Adresser
S:ta Maria kyrka, Mariatorget
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
S:t Andreas kyrka, Borggården, Maria Park
Maria församlingshus, Södra Storgatan 20
Gustav Adolfs kyrka, Gustav Adolfs torg
S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23
Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47
Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Raus kyrka, Kyrkvägen 1
Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Maria församlingsexpedition, Södra Storgatan 22
Raus församlingsexpedition, Kielergatan 25

Foto
Omslag: Medlemmar ur kören Raus Vokalensemble, foto Per-Olof Andersson
s 2, discomässa, illustration Adobe Stock
s 2, Københavns Drengekor, foto Per Rene Kristiansen
s 3, S:ta Helena Vokalensemble, foto Axel Grenabo
s 4-5, bakgrund, foto Swetlana Wall/Adobe Stock
s 6-7, foto Josefine Sjöqvist
s 8-9, bakgrund, foto ZoneCreative/Adobe Stock
s 10-11, bakgrund, foto Marco Lavagnini/Adobe Stock
s 12, foto Lukas Gojda/Adobe Stock
s 13, foto Josefine Sjöqvist
s 14-15, bakgrund, foto Alenavlad/Adobe Stock
s 19, bakgrund, foto REDPIXEL/Adobe Stock
s 20, Tummel, foto Nadin al Khalidi
s 21, Anna-Christin Martinsson, foto Linda Gustafsson
s 22-23, bakgrund, foto Thaut Images/Adobe Stock
s 22, foto Ferropes/Adobe Stock
s 24, Helsingborgs Gosskör, foto Josefine Sjöqvist
s 25, Københavns Drengekor, foto Steen Brogard
s 26, barn från Hutano, foto Sylvia Bojsten-Hedborg
s 26, medlemmar ur kören Maria Gospel, foto Josefine Sjöqvist
s 26, karta över Afrika, illustration Adobe Stock
s 26, karta över Zimbabwe, illustration Adobe Stock
s 27, bakgrund, foto KING_ROBERT/Adobe Stock
s 28-29, bakgrund, foto lily/Adobe Stock
s 30-31, bakgrund, foto Romolo Tavani/Adobe Stock
s 32-33, bakgrund foto Billion Photos/Adobe Stock
s 34, foto Magnus Aronson/IKON

Nyhetsbrev
Vill du ha vårt nyhetsbrev om konserter? Anmäl din mejladress till sylvia.bojsten-hedborg@svenskakyrkan.se

35

Produktion
Kommunikationsenheten
Svenska kyrkan Helsingborg
Redaktör och layout: Josefine Sjöqvist
Textredaktör: Sylvia Bojsten-Hedborg
kommunikation.helsingborg@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Följ oss på Facebook: Svenska kyrkan Helsingborg
Med reservation för eventuella ändringar.

