Det är en ros utsprungen
En julkonsert med Mäster Olofskören
under ledning av Bo Tobiasson
Program
Veni, Emmanuel
trad
arr: Jan-Åke Hillerud

Domine! Ad adjuvandum
G. A. Homilius

Song of Praise
Psaltaren 148
Knut Nystedt

Dagen är kommen
J.F. Wade
sv text: Eva Norberg
arr: David Willcocks
Dagen är kommen! Kärlek triumferar.
Kristus är född åt oss i Betlehem.
Hälsad av änglar, väntad av all världen.
O kom, låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja,
o kom låt oss tillbedja vår Herre och Gud.
vers 2 sjunger kören själv
Sjung, Halleluja! Sjung ni änglaskaror.
Sjung alla helgon, alla jordens folk.
Lov, tack och ära vare Gud i höjden.
O kom, låt oss tillbedja, o kom låt oss tillbedja,
o kom låt oss tillbedja vår Herre och Gud.

O vos omnes

Nu tändas tusen juleljus
Emmy Köhler
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Pau Casals

En stjerne skinner i natt

Nu tändas tusen juleljus

text: Eyvind Skeie
musik: Tore W Aas
arr: Aas och Bo Tobiasson

Emmy Köhler
arr: Ward Swingle

Stilla Natt

O helga natt

sv. text: Oscar Mannström
musik: Franz Gruber
arr: Anders Jalkéus och David Wikander

Adolphe Adam
arr: Nordin
solist: Bo Tobiasson

Det är en ros utsprungen

Hosianna

Michael Praetorius

Trad

Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen, den står i tiden fram.
En blomma skär och blid.
Mitt i den kalla vinter, i midnatts mörka tid.

Hosianna, Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!

Om denna ros allena ljöd förr Jesaje ord.
Att född av jungfrun rena, han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Hosianna i höjden,
Hosianna, Hosianna!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn!

Det är en ros utsprungen
Michael Praetorius
arr: Jan Sandström

Den signade dag

Julsång
text: Ida Henrici
musik: Herman Palm

Gläns över sjö och strand

Anders Nyberg

text: Viktor Rydberg
musik: Ivar Widéen och Alice Tegnér

A child is born

Jul, jul, strålande jul

Thad Jones
arr: Arne Tengstrand

Koppången
text: Py Bäckman
musik: Pererik Moraeus
arr: Robert Sund

Ecce quomodo moritur /
Will you be there
Jacob Handl /Michael Jackson
arr: Bo Tobiasson
solist: Laban Tobiasson

text: Edvard Evers
musik: Gustaf Nordqvist

Deck the hall
trad
arr: John Rutter

vid pianot: Britt Tammert

God jul önskar Mäster Olofskören

