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Körens öden och äventyr hösten 2017 

 

Terminsstart 23 augusti 

Vi började höstterminen under ledning av Tomasz 

Siegrist som leder oss vidare tills vår  nya 

ordinarie dirigent Niklas Tamm får möjlighet att 

tillträda. 

Vi började att repetera in nordiska sånger av 

Petterson-Berger m.fl. 

Hillevi fick mottaga den fina Bullerplankan ur 

Kjells hand.  

 

Den finurliga motiveringen löd: 

”till Hillevi Hult, som 

 är oss huld och ger oss alt, 

 startar oss med takt och ton, 

 och draperar oss med stil och allt.” 

Årsmöte 13 september 

Årsmötet avlöpte i god ordning och utan 

sensationer. 

Konsert 11 oktober 

 

Onsdagen 11 oktober begick vi vår nordiska 

höstkonsert underledning av Tomasz i fyrkanten 

med en liten men entusiastisk publik. 

Vi sjöng:   Lutad mot gärdet  

Stemning  

Ved havet  

Flickan satt vid bäckens strand  

Vesleblomme  

Killebukken  

”Dans” ropte felen  
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Avtackning Tomasz 18 oktober 

Vi tackade Tomasz för hans fina insatser under 

våren och hösten. Han lovade att ställa upp som 

vikarie i framtiden. 

Ny dirigent 25 oktober 

Äntligen kom Niklas Tamm och vi satte igång att 

repetera Sprirituals. Vi började med Wade in the 

water, Nobody knows the trouble, Deep river och 

Joshua fit the battle.  

 

Konstföreningen 4 december 

Vid konstföreningens vernissage sjöng vi: 

Bereden väg för Herran; Gläns över sjö o strand; 

Ding dong! merrily on high; Deep river och 

Jul.jul.          

 

Vi hade en liten men entusiastisk publik och bjöds 

på glögg och pepparkakor efteråt. 

 

Lucia 13 december 

Vi var uppe i svinottan (uppsjungning kl 7.15) och 

lussade för Bygglovsavdelningen, Miljöförvalt-

ningen, Exploateringskontoret och 

Planavdelningen.  

 

Niklas var så hes att han inte ens kunde ge ton. 

Brita gav med bravur ton med blockflöjt.  

Vi sjöng Santa Lucia, Bereden väg för Herran, 

När det lider mot jul, och Jul, jul.  

En extra utmaning var att vi sjöng en vers Lucia 

på italienska! 

Vi nobbade extranummer två gånger men på sista 

sjungningen kunde vi inte motstå de entusiastiska 

applåderna och rev av Dingdong med bravur.  

 

Vi bjöds på kaffe och lussekatter efteråt.  
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Julkonsert 20 december 

Efter lite mackel förlade vi julkonserten i hörsalen 

till fredag före jul. 

 

Vi började med de traditionella julsångerna När 

det lider mot jul och Bereden väg för Herran och 

fortsatte med Deep river som promotion för 

Spritual-konserten i mars. 

Sedan var det dags för några nyskrivna 

aktualitetskommentarer om girigheter och om 

aktuella stockholmsproblem. Ingemars, Karins 

och Anna-Gretas suveräna texter gick fram bra 

och togs väl emot. 

Publiken klämde som vanligt in bra i Hosianna på 

slutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


