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W A MOZART G F HÄNDEL MESSIAS CHRISMAS ORATORIO
LUCIA JULEN SJUNGS IN 1:A ADVENTSKONSERT NYÅRSKONSERT
O MESSIAEN: VINGT REGARDS SUR L’ENFANT-JÉSUS
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Kära musikvän
Höstmörkret sänker sig, men vi anar ett nytt ljus
– vi får samlas igen i våra kyrkor för att mötas i
musik!
Nu vill vi återupptäcka säsongens traditionella
höjdpunkter tillsammans med er, från allvaret i
Mozarts Requiem, över adventstiden med
Händels Messias och alla ljusskimrande
advents-, lucia- och julkonserter, till
nyårskonserternas festliga glans.
Den levande musiken får vi uppleva i vackra
Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka. Med våra körer,
solister och instrumentalister hälsar vi er varmt
välkomna!
Gary Graden Mattias Wager Johan Hammarström
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ORGELKONSERT

– Från Malverns kullar till fäbodar i Dalarna
Landskap och natur har i alla tider utgjort en stor inspirationskälla för skapandet. Edward
Elgar fick inspiration under cykelturer kring Malverns kullar. I Sverige var det ofta Dalarna
som inspirerade tonsättare, som här Storkyrkoorganisten David Wikander. Till ett beställningsverk av den kanadensiska tonsättaren Rachel Laurin gav man henne den folkliga
koralen som ligger som grund till det kanske mest kända orgelverket i den svenska orgellitteraturen, Oskar Lindbergs Gammal fädbodpsalm. Utan vetskap om detta stycke fick hon helt
fria händer att skapa ett nytt orgelverk – detta hör du för första gången i dagens konsert!
Edward Elgar Sonata in G op. 28
Judith Bingham Glass Beatitude
David Wikander Elegi
Rachel Laurin Fantasy and Fugue on a Swedish Folk Song op. 102 uruppförande

Johan Hammarström orgel
Lördag 20 november kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I Fri entré I 1 tim I

W A MOZART: REQUIEM

Ett av musikhistoriens mest mytomspunna verk är Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Det komponerades precis i slutskedet av Mozarts liv och har inspirerat till fantasifulla
historier som t ex i filmen Amadeus. Requiem beställdes av greve von Walsegg till minne
av hans avlidna hustru. Den mycket excentriske greven var amatörmusiker och beställde
regelbundet verk av tonsättare för att senare låta verken framstå som om de vore komponerade av honom själv. Mozart efterlämnade vid sin död några färdigställda satser samt
skisser till delar av verket. Hans elev Süssmayr slutförde verket, och det är denna version
som framförs i kvällens konsert.
Som inledning till dagens konsert framförs Mozarts ungdomsverk Exsultate, jubilate, från
början komponerad för kastratsångaren Venanzio Rauzzini. I kvällens framförande är dock
kastraten utbytt mot en av våra främsta operasångerskor, Elin Rombo.

Elin Rombo sopran Anna Zander alt
Carl Unander-Scharin tenor David Wijkman bas
Stockholms domkyrkokör
Rebaroque
Maria Lindal konsertmästare
Johan Hammarström dirigent
Söndag 21 november kl 15.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim I
Söndag 21 november kl 17.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim I
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G F HÄNDEL: MESSIAS

Messias komponerades under endast tre veckor och uppfördes för första gången vid en
välgörenhetskonsert i Dublin 1742. Oratoriet gjorde omedelbar succé och hör sedan dess
till musikhistoriens oftast framförda verk. Kungliga Teatern inledde Storkyrkans Messiastradition 1928. Idag framför vi Messias med både högtidlighet och det lekfulla musicerande
som kännetecknade Händel och hans tid.

Maria Keohane sopran
Kristina Hammarström alt
Carl Unander-Scharin tenor
Karl-Magnus Fredriksson bas
Rebaroque
Maria Lindal konsertmästare
Mattias Wager orgel
S:t Jacobs Kammarkör
Gary Graden dirigent
Lördag 27 november kl 16.00 Storkyrkan I 90-350 kr I 3 tim inkl paus I
Söndag 28 november kl 16.00 Storkyrkan I 90-350 kr I 3 tim inkl paus I

1:A ADVENTSKONSERT

Unga sångare från stadens musikklasser bjuder på ett blandat program – och givetvis våra
älskade adventssånger.

5EF Adolf Fredriks Musikklasser Norrmalm
Na20ka Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
Lina Sandborgh och Sofia Ågren dirigenter
Lördag 27 november kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim I

SERIER se kalendariet på storkyrkan.nu
Storkyrkan:
Lördagsmusik

Orgelmusik på Storkyrkans Marcussenorgel.
Alla lördagar okt-nov
Konsertlängd: 30 min
Lördagar kl 13.00. Fri entré
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ADVENTSKONSERT

Unga sångare från stadens musikklasser bjuder på ett blandat program – och givetvis våra
älskade adventssånger.

NS1 och NS2 Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium
Helene Stureborg dirigent
Lördag 4 december kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim I

CHRISTMAS ORATORIO
Bob Chilcott Christmas Oratorio. Sverigepremiär!

Den brittiske tonsättaren Bob Chilcott har kallats “a contemporary hero of British Choral
Music”. Som professionell sångare i King’s Singers, genrebred musiker och som tonsättare
intar han en rangplats i det engelska musiklivet. Som körtonsättare har han främst förknippats med sina fantastiska kompositioner och arrangemang av engelska julsånger.
I dagens konsert blir det Sverigepremiär på hans Christmas Oratorio från 2019. Julstämning ”de luxe” utlovas i detta verk där vi får följa hela julberättelsen. Änglar, herdar, vise
män, Josef och Maria intar olika musikaliska roller, som varvas med poetiska texter från
1500-1800-talet. Alla lyssnare inbjuds också att delta i de julpsalmer som ingår i verket.
Kom och sjung med i julens berättelser tillsammans med Stockholms domkyrkokör och
blåsarensemble!

Stockholms domkyrkokör
Blåsarensemble ur Kungl. Hovkapellet
Mattias Wager orgel
Johan Hammarström dirigent
Söndag 5 december kl 15.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim I
Söndag 5 december kl 17.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim I
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Fr vänster 1:a raden
Keohane med S:t Jac
que, Hillevi Martinpe
2:a raden: Elin Romb
3:e raden: Bob Chilco
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n: Carl Unander-Scharin, Maria
cobs Kammarkör och Rebaroelto
bo
ott och Olle Persson
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Nu vaknen och glädjens Lucia är här,
och natten mot morgonen vänder.
De skimrande ljusen i kronan hon bär,
och hoppet i hjärtat hon tänder.
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LUCIAKONSERTER
Möt Lucia i Storkyrkan och S:t Jacob!

Från hela Sverige och från när och fjärran länder vallfärdar människor varje år till Storkyrkan
och S:t Jacob för att uppleva ett svenskt luciafirande när det är som bäst. I skenet av luciakronan och de levande ljusen sjunger några av Stockholms bästa barn- och ungdomskörer, däribland våra egna S:t Jacobs Vokalensemble och Storkyrkans ungdomskör, de
älskade sångerna som hör till den speciella svenska traditionen med Lucia- och Staffansfirande. Luciatåget gör entré, ljuset lyser upp det allra djupaste mörker, och kyrkorummens
olika karaktär skapar stämning. Välj mellan medeltidsmystik i Storkyrkan eller barockprakt i
S:t Jacobs kyrka.
Våra Luciakonserter har 6 års åldersgräns, förutom familjekonserten..

STORKYRKAN

Adolf Fredriks musikklasser
Fredrik Winberg dirigent
Fredag 10 december kl 18.00 I 90–270 kr I 1 tim I
Fredag 10 december kl 20.00 I 90–270 kr I 1 tim I

S:t Jacobs Vokalensemble, Mikael Wedar dirigent
Lördag 11 december kl 13.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I Familjekonsert I
Lördag 11 december kl 15.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I
Lördag 11 december kl 17.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I
Söndag 12 december kl 15.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I
Söndag 12 december kl 17.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I
Måndag 13 december kl 18.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I
Måndag 13 december kl 20.00 Storkyrkan I 90–270 kr I 1 tim I

S:T JACOBS KYRKA

Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör,
Helene Stureborg dirigent
Fredag 10 december kl 19.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I

Storkyrkans ungdomskör, Mattias Wager orgel/piano,
Tony Margeta dirigent
Lördag den 11 december kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
Lördag den 11 december kl 17.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
Söndag 12 december kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
Söndag 12 december kl 17.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
Måndag 13 december kl 18.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
Måndag 13 december kl 20.00 S:t Jacobs kyrka I 90–270 kr I 1 tim I
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JULEN SJUNGS IN

I denna konsert blandas svenska julsånger och carols med mäktig orgel och kör. Solosånger
samsas med nykomponerade julvisor och kända psalmer. Vi gläds över att få sjunga in julen
tillsammans med er, kära publik och den mångsida skönsjungande Hillevi Martinpelto.

Hillevi Martinpelto sopran
S:t Jacobs Kammarkör
Mattias Wager orgel
Gary Graden dirigent
Lördag 18 december kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim 15 min I
Lördag 18 december kl 17.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim 15 min I
Söndag 19 december kl 15.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim 15 min I
Söndag 19 december kl 17.00 Storkyrkan I 90-275 kr I 1 tim 15 min I

SJUNG MED

Sjung med i julens vackraste sånger – sång och dans till glädje och tröst. Med stark röst
sjunger vi om julens under och budskap – om frid och hopp om en bättre värld.

Gary Graden sångledare
Mattias Wager orgel/piano
Tisdag 21 december kl 18.00 Storkyrkan I Fri entré I 1 tim 10 min I
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A FESTIVAL OF NINE LESSONS
AND CAROLS

Det går inte att föreställa sig en engelsk jul utan carolsångare som sjunger i den stressiga julhandeln. Att vandra runt och sjunga julsånger har även en tidig skandinavisk motsvarighet, då
eleverna vid latinskolorna – djäknarna – vandrade runt och sjöng julsånger för brödfödan. De
svenska luciatågens stjärngossar är djäknarnas sentida arvtagare. A Festival of Nine Lessons
and Carols har blivit synonym med julfirandet i den engelskspråkiga världen. I många engelska
hem inleds julfirandet när BBC-radion direktsänder denna carolgudstjänst från King’s College
Chapel i Cambridge.
I denna musikgudstjänst varvas texter från Moseböckerna till Johannesprologen med körsång.
Ett väsentligt inslag är de berömda engelska carols, då alla inbjuds att sjunga med. Vem vill
inte stämma in i O come, o ye faithful i arrangemang för kör, brusande orgel och de klassiska
diskanterna?

Schola Cantorum
Mattias Wager orgel
Johan Hammarström dirigent
Onsdag 22 december kl 18.00 Storkyrkan I Fri entré I 1 tim 15 min I

SERIER se kalendariet på storkyrkan.nu
S:t Jacobs kyrka:
Lunchkonserter

Blandat program med professionella
musiker, sångare, organister
och musikstuderande elever.
Konsertlängd: 30 min 		
Torsdagar kl 12.00. Fri entré

S:ta Clara kyrka:

Lunchkonserter		

Endera orgelmusik på
Åkerman & Lundorgeln från 1907
eller pianolyrik - diktläsning och
klassisk pianomusik.		
En tradition sedan 1950.
Konsertlängd: 30 min
Fredagar kl 12.00. Fri entré

Orgelkonserter

Orgelmusik från alla epoker.
Alla fredagar under sept-nov
Konsertlängd: 50 min		
Fredagar kl 17.00. Fri entré

Aftonmusik i S:ta Clara

En serie med romansaftnar, kör- och
orgelkonserter.
Konsertlängd 50 min - 1 tim
Lördagar kl 18.00. Fri entré
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O MESSIAEN: VINGT REGARDS
SUR L’ENFANT-JÉSUS

Carl-Axel Dominique räknas som en av världens främsta uttolkare av Olivier Messiaens
extatiskt visionära pianomusik. Hans årliga framförande i Storkyrkan på juldagen
av Tjugu betraktelser över Jesusbarnet är sedan decennier en levande institution i
Stockholms musikliv. Messiaen mediterar över Jesusbarnet med en uttrycksskala från
stillhet till extas, från det andlöst överjordiska till det kraftfullaste glädjeutbrott.

Carl-Axel Dominique piano
Lördag 25 december kl 15.00 Storkyrkan I 170 kr onum I 2 tim I

JULENS SÅNGER & PSALMER

En älskad och stämningsfull konsert på annandag jul, den helige Stefanos dag, Staffansdagen.
Förr i världen brukade ungdomar klä ut sig och rida runt i byn under stoj och stim sjungandes
staffansvisor. I denna konsert framför en organist, en violinist, kör, solister och publik tillsammans julens vackra sånger och psalmer. En verklig tradition.

Lisa Rydberg riksspelkvinna
Mattias Wager orgel
S:t Jacobs Kammarkör
Gary Graden dirigent
Söndag 26 december kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim 15 min I
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NYÅRSKONSERT

Vi välkomnar det nya året med ett musikaliskt fyrverkeri! Georg Friedrich Händel komponerade Music for the Royal Fireworks, på uppdrag av kung Georg II av Storbritannien till ett
fyrverkeri i Green Park i London den 27 april 1749. Ett av fransmannen Francis Poulencs
mest älskade verk är hans Konsert för orgel, stråkar och pukor. Musiken genomsyras av
reminiscenser från både 1700-talet, romantiken och modernismen, och anses spegla något
av mellankrigstidens oro med sin blandning av allvar och uppsluppenhet.
Ralph Vaughan Williams, som vi firar 150-årsminnet av 2022, färdigställde 1911 sin
svit Five Mystical Songs till texter av den i England högt älskade poeten George Herbert.
Sångerna spänner en båge från inåtvänd mystik till jublande lovsång.

Olle Persson baryton
n.n. nyårstalare
Stockholms domkyrkokör
Mattias Wager orgelsolist
Stråkorkester från Kungl Hovkapellet
Johan Hammarström dirigent
Fredag 31 december kl 16.00 Storkyrkan I 90-350 kr I 1 tim 15 min I
Lördag 1 januari 2022 kl 16.00 Storkyrkan I 90-350 kr I 1 tim 15 min I

GULD, RÖKELSE OCH MYRRA

Det var en gång för länge, länge sedan tre stjärntydare som följde ett mycket speciellt ljus på
himlen, en stjärna. En natt stannade stjärnan och lyste över ett stall i Betlehem. Stjärntydarna
anade då att det var något alldeles särskilt och ovanligt med platsen där stjärnan stannat.
Där i en krubba låg ett lindat barn - ett gossebarn. De tre vise männen var nu helt
övertygade om att stjärnan var tecknet som hade lett dem rätt, att gossebarnet verkligen
var den utvalde. En efter en gav de sina gåvor: guld, rökelse och myrra.

S:t Jacobs Vokalensemble
Instrumentalister
Mikael Wedar dirigent
Torsdag 6 januari 2022 kl 15.00 S:t Jacobs kyrka I 90-275 kr I 1 tim 10 min I
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stockholms domkyrkoförsamlings

S:t Jacobs Kammarkör
bildades 1980 och har sedan 2011
både S:t Jacobs kyrka och Storkyrkan
som hemvist. Repertoaren består
av a cappellaverk från flera epoker
och större verk för kör och orkester.
Kören har spelat in över 20 skivor
och beställt/uruppfört över 70 verk
av svenska och utländska tonsättare.
Kammarkören turnerar regelbundet
och har vunnit ett stort antal priser
inklusive European Grand Prix for
Choral Singing.
www.sjkk.se
S:t Jacobs Vokalensemble
bildades hösten 2007 (som S:t
Jacobs Ungdomskör) och leds sedan
starten av Mikael Wedar. Kören
består av ca 36 sångare och har
specialiserat sig på a cappellamusik från 1900-talet. 2014 vann
de European Grand Prize of Choral
Singing i Debrecen, Ungern, efter att
ha kvalificerat sig vid Tolosa Choir
Competition i Spanien året innan.
Sommaren 2017 var kören inbjuden
till World Symposium of Choir Music
i Barcelona för att representera
Sverige. Vokalensemblen gästar olika
festivaler världen över varje år, och
senast i juni 2019 var kören inbjuden
till Aachen Choral Biennal i Tyskland.
www.sjve.se
Stockholms domkyrkokör
Stockholms domkyrkokör, som leds av
Johan Hammarström, kännetecknas
av varm, romantisk, fyllig, kraftfull
och inte minst dramatisk klang. Kören
framför gärna verk av Brahms, Verdi,
Rossini och wienklassikerna samt av
svenska, tyska och engelska romantiker. På repertoaren står ibland även
verk av mindre kända kompositörer
- ett sätt för kören att bidra till att
bredda det musikaliska utbudet i
Stockholm.
www.domkyrkokoren.se
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Storkyrkans barnkör & flickkör
leds av Elisabeth Ljunggren Kurbany.
Barnkörens medlemmar är mellan
5 och 10 år gamla och flickkörens
medlemmar är mellan 10-16 år
gamla. Körerna har haft konsert med
Georg Riedel, framfört barnmusikaler, medverkat i Gamla Stans levande
julkalender, Lucia i Storkyrkan och
sjungit för organisationen ECPAT.

Storkyrkans Gosskör
Storkyrkans Gosskör är en institution
med rötter i 1600-talet. Medlemmarna är mellan sju och trettio år. De
vuxna sångarna framträder ibland
som manskören Schola Sancti Jacobi.
Kören leds av Gregory Lloyd.
www.skgk.se

körer
m us i k er

Gary Graden
Gary Graden är domkyrkokantor
och leder S:t Jacobs Kammarkör
och Storkyrkans Vokalensemble.
Med sina körer turnerar han regelbundet, beställer och framför ofta
ny musik och har spelat in ett stort
antal skivor. Han är verksam som
dirigent och lärare runtom i världen.

Storkyrkans ungdomskör
bildades hösten 2018 och består av
ca 40 ungdomar med ett förflutet
i musikklasser. Körens repertoar är
bred och spänner över flera århundraden. Sommaren 2019 åkte kören
till Storbritannien på sin första turné
för att bl a delta i 10-årsjubilerande
Barnsley Youth Choirs festkonsert
och ge workshops. Ungdomskören
har även gjort sceniska föreställningar och de ger årligen i december
mycket uppskattade luciakonserter.
Dirigent och konstnärlig ledare är
Tony Margeta.
www.storkyrkansungdomskor.se

Mattias Wager
Mattias Wager är domkyrkoorganist. Han är internationellt verksam
som konsertorganist och leder
ofta master classes i orgelspel,
gudstjänstspel och improvisation.
Han har ett brett musikaliskt fokus
där bl a spontant musicerande, tar
stor plats. Mattias är även ledamot
i Kungl Musikaliska akademien

Storkyrkans Vokalensemble
består av ett varierande antal
sångare beroende på varje enskilt
projekts olika krav. Den framför musik för mindre ensemble i gudstjänst
och konsert. Musik av renässansens
och barockens mästare samt av nutida tonsättare står på ensemblens
program.

Johan Hammarströrm
Johan Hammarström är biträdande
domkyrkoorganist. Han kommer
närmast från Västerås domkyrka där
han verkat som domkyrkoorganist
och dirigent. Vid sidan av det ordinarie
arbetet är han verksam nationellt och
internationellt som organist, ackompanjatör och dirigent.

biljetter
Var och hur köper jag biljetter?
Storkyrkans entré, öppet varje dag mellan
10.00-18.00.
Konsertdagen två timmar före konsert.
Torsdagen den 7 oktober har vi biljettsläpp
12.00-16.00 i Storkyrkan.
OBS! Bokningstelefon: 08-723 30 17
är endast tillgänglig under biljettsläppsdagen
7 oktober mellan 12.00-16.00.
Köp via telefon hos Eventim: 0771-130 150
Telefontid: mån-tor 10.00-17.00,
fre 10.00-15.30
Köp via webb:
www.musikstorkyrkanstjacob.com
Köp vid konsert i S:t Jacobs kyrka i entrén
två timmar före konsert.
Köpta biljetter återlöses inte.
Sex procent moms ingår i biljettpriset.

Mixa! Sätt ihop din egen konsertserie och få
rabatt, gäller endast vid köp i Storkyrkans
entré:
Mini - 3 konserter 10%
Midi - 4 konserter 15%
Maxi - 5 konserter 20%
Detta erbjudande kan inte kombineras med
andra rabatter.
Gruppbokningar
Grupp- och företagsbokningar fler än 10
personer bokas hos Eventim: 0771-130 150
Frågor om grupp- och företagsbokningar:
louise.linde@svenskakyrkan.se.
Vänligen ange kontaktuppgifter inkl
telefonnummer.

Biljet
tsläpp
7/
10 kl
12

Konserter i Storkyrkan
Den dyraste biljettkategorin är mittgången, den
billigaste är lyssnarplatser. Alla platser är numrerade.
Dörrarna öppnas 40 minuter före konsertstart.
Rullstolsplatser finns i B- och F-sektionerna.
En medföljare går gratis.
Bokas via e-post: louise.linde@svenskakyrkan.se
Bokas per telefon hos Eventim: 0771-130 150
Konserter i S:t Jacobs kyrka
Alla platser är numrerade. Dörrarna öppnas
40 minuter före konsertstart. Kassan öppnar
2 timmar före konsert.
Rullstolsplatser finns. En medföljare går gratis.
Bokas via e-post: louise.linde@svenskakyrkan.se
Bokas per telefon hos Eventim: 0771-130 150
Arenaskiss
Besök www.musikstorkyrkanstjacob.com och
välj vilka platser du vill ha. Du finner arenaskisser
både på www.musikstorkyrkanstjacob.com och
under biljettfliken på www.storkyrkan.nu.

storkyrkans musikvänner
Som medlem i Storkyrkans musikvänner stödjer du detta
arbete. Som tack bjuds du regelbundet in till vänträffar.
Där möter du framstående kulturpersonligheter som
berättar om sitt liv och sitt skapande. Du får även förtur
vid biljettsläpp samt rabatt på konsertbiljetter.
Medlemsfakta. Medlemsavgift: 300 kr för enskild
medlem, 175 kr därtill för sammanboende make/maka,
3 000 kr för juridisk person. Medlemskap gäller för ett
kalenderår. Betala till PG 419-2 Storkyrkans musikvänner.
Ange namn, adress och e-postadress. Har du frågor?
Mejla ove.berkefelt@telia.com Varmt välkommen med!
*Musik i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka reserverar sig för
eventuella ändringar i detta program. Se aktuell information
www. svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/
konserter-/-musik
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avs: stockholms domkyrkoförsamling box 2122, 103 13 stockholm

Konsertverksamhet hösten 2021
www.facebook/musikstorkyrkanstjacob.com

W www.musikstorkyrkanstjacob.com
@ Prenumerera på musikens nyhetsbrev på hemsidan
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