Nu när marken färgats vit
Julkonsert med Mäster Olofskören
under ledning av Bo Tobiasson
Bereden väg för Herran
Psalm 103
Melodi från Dalarna upptecknad
av Karl Sporr
arr: Anders Bond

Ding dong! merrily on high
text: G.R. Woodward
Fransk melodi från 1500-talet
arr: Charles Wood

Song of Praise
Psaltaren 148
Knut Nystedt

Det är en ros utsprungen
Michael Praetorius
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.
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.

Det är en ros utsprungen

Audete, Gaudete
trad
arr: Ward Swingle

Cantate Domino
Claudio Monteverdi

Hosianna
Trad

Michael Praetorius
arr: Jan Sandström

Nu tändas tusen juleljus
Emmy Köhler
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

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

Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.

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

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!

Ehre sei Gott in der Höhe

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!

Felix Mendelssohn Bartholdy

Nu tändas tusen juleljus
Emmy Köhler
arr: Ward Swingle

Carol of the drum
Katherine K. Davis
arr: Bo Tobiasson

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

Ett barn är fött idag!
Hjalmar Gullberg
recitatris: Martina Tillbom

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

Himmel på jord
Amund Enger
sv.text: Malin Rønning och Niklas Bengtsson
arr: Ivar Krogh Hovd

O helga natt
Adolphe Adam
arr: Nordin
solist: Bo Tobiasson

En stjerne skinner i natt
text: Eyvind Skeie
musik: Tore W. Aas
arr: Aas och Bo Tobiasson

Julsång
text: Ida Henrici
musik: Herman Palm

Gläns över sjö och strand
text: Viktor Rydberg
musik: Ivar Widéen och Alice Tegnér

Jul, jul, strålande jul
text: Edvard Evers
musik: Gustaf Nordqvist

Deck the hall
trad
arr: John Rutter

Words

God Jul önskar
Mäster Olofskören

Anders Edenroth

Kring julgranen
Alice Tegnér
Nu så är det jul igen, jultomten myser.
Julegran och klappar han skickar så snäll.
In i minsta koja nu julljuset lyser.
Alla äro glada på julaftons kväll.
Kära jul välkommen, välkommen till jorden.
Nu den långa hösten är slut för i år.
Med dig kommer snön och lyser upp Norden.
Sen så få vi påska och så blir det vår.
Och så kommer sommarn då grönt är i skogen.
Smultronen de rodna och åkern blir gul.
Men i höst då skörden är inkörd på logen,
då vi önska åter: “Ack vore det jul”.
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Mäster Olofskören framför "Förklädd gud"
tillsammans med
Botkyrka Symfoniorkester och solister,
den 26/4 i Tumba kyrka och
den 27/4 i Eric Ericsonhallen.
Välkomna!

