Mäster Olofskören är en blandad kör med omkring 35 medlemmar i olika åldrar.
Ett glatt gäng erfarna körsångare som sjunger såväl sakrala verk, jazz, poplåtar
och visor som nationalromantik och nubbevisor.
Våra konserter framförs alltid utan noter och ibland bjuder vi även in publiken
att delta på olika sätt. Vi ger tre, fyra konserter per år, sjunger på Alla helgons
dag, deltar i Gamla Stans Levande Julkalender m.m. Vid Lucia drar vi på oss
lucialinnena och lussar på företag och i organisationer. Vi åker också på turné,
ofta utomlands.
Vår dirigent heter Bo Tobiasson och har tidigare arbetat på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm.
Är du sugen på att sjunga i vår kör? Eller känner du någon som är det? F.n.
välkomnar vi alla röster och vi repeterar tisdagar 18.30-20.30 på Mäster
Olofsgården i Gamla Stan. Vi är en kör med höga ambitioner, både tekniskt och
musikaliskt, men atmosfären är avslappnad och skratten många. Läs mer och fyll
i formuläret på vår hemsida www.masterolofskoren.se för att boka en tid för
provsjungning.
Söker du en kör till firmafesten, konferensen eller bröllopet? Vi sjunger gärna
på alla sorters trevliga evenemang. Läs mer och fyll i formuläret på vår hemsida
så hör vi av oss och berättar mer!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få info om nästa konsert: Klicka på
“nyhetsbrev” på vår hemsida.

Trevlig sommar önskar Mäster Olofskören!

KULTURENS

Duke Ellingtons

Sacred Concert
Mäster Olofskören
Bo Tobiasson, dirigent

Stockholm Jazz Trio
Daniel Tilling, piano
Jan Adefelt, kontrabas
Jesper Kviberg, trummor

En sommarafton

Sacred Concert

A.F. Lindblad

Duke Ellington
Arr: John Høybye o Peder Pedersen

Limu, limu, lima
Vall-låt från Älvdalen

Arr: Josef Eriksson
Våren
Musik: Edvard Grieg
Text: Aasmund Olavsson Vinje
Arr: Thomas Beck

Praise God
Heaven
Freedom
- To be contented
- Freedom
- Word you heard
- Freedom is a word
- Sweet, fat and that
- Freedom – Svoboda
- To be contented

Så skimrande var aldrig havet

The Shepherd (instrumental)

Evert Taube

The Majesty of God

Arr: Anders Edenroth

Come Sunday

David danced
Pingst

Almighty God

Musik: Oskar Lindberg

T.G.T.T. (Too Good To Title)
(instrumental)

Text: Oscar Levertin

Praise God And Dance

Stockholm Jazz Trio (SJT) bildades 2009 som en hyllning till Oscar Peterson
Trio. Alltsedan starten har SJT gjort stor succé runt Sveriges jazzklubbar med
sina personliga tolkningar av musik från "The Great Piano Trios of Jazz”, och
2013 kom deras uppmärksammade CD ”Trio Reflections”. SJT framträder
sedan många år med sångaren Peter Getz och ses även ofta i samarbeten med
körer.

