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Bilaga 1 

 
Examenskonsert 14 maj 

  



Examenskonsert 14 maj 2020 

Intern konsert med Radiokören i studio 2 på Sveriges Radio 

 

Song (When I am dead, my dearest) 

Jonathan Lindqvist (f. 1989) 

Text: Christina Rossetti (1830-1894) 

Canzone 126 di Francesco Petrarca 

Lars Johan Werle (1926-2001) 

Text: Francesco Petrarca (1304-1374) 

Dirigent – Simon Arlasjö 

 

Mitosis 

Elis Mejhammar (f. 1997) 

Sept Chansons 

Francis Poulenc (1899-1963) 

Text: Guillaume Apollinaire (1880-1918) 

& Paul Éluard (1895-1952) 

1. La Blanche Neige (Apollinaire) 

2. À peine défigurée (Éluard) 

3. Par une nuit nouvelle (Éluard) 

4. Tous les droits (Éluard) 

5. Belle et Ressemblante (Éluard) 

6. Marie (Apollinaire) 

7. Luire (Éluard) 

Dirigent – André Hasselgren 
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Enkätundersökning till körsångare 

  



2019-12-31 Enkätundersökning till körsångare
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Enkätundersökning till körsångare
Denna enkät är en del av underlaget för en skriftlig reflektion inom mitt examensarbete, som ingår i 
mitt kandidatprogram i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan. Jag vill undersöka under vilka 
förutsättningar körsångare får den största motivationen att arbeta för ett optimalt musikaliskt resultat, 
och har valt att fokusera på mängden repertoar och dess svårighetsgrad som faktorer.

Frågorna 1-3 avser Discordias verksamhet under höstterminen 2019.

Ett STORT tack för din hjälp genom att fylla i denna enkät!

1. 1. Hur har det känts för dig kring att hinna lära dig all repertoar inför våra framträdanden
denna termin?
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Det har känts helt
lugnt.

Jag har ofta känt mig mycket
stressad.

2. 2. Vad anser du om den mängd repertoar vi tog oss an denna termin?
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

För liten. Jag hann tröttna på
de få stycken vi sjöng, och

tappade motivation.

För stor. Den stora
mängden repertoar
hindrade mig i hög
grad från att komma till
min fulla rätt vid våra
framträdanden.

3. 3. Vad anser du om svårighetsgraden på vår repertoar denna termin?
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

För enkel, och/eller
inte tillräckligt
stimulerande.

För svår. Den höga
svårighetsgraden hindrade mig i
hög grad från att komma till min
fulla rätt vid våra
framträdanden.

4. 4. Hur stor mängd repertoar skulle du vilja sjunga under en termin?
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Så lite som möjligt, så att vi kan
musiken riktigt bra.

Så mycket som
möjligt, även om inte
allt sitter till 100 %.
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5. 5. Hur utmanad vill du som körsångare bli genom svårighetsgraden på repertoaren?
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Inte alls utmanad Utmanad till mitt yttersta

6. 6. I vilken utsträckning tror du att denna utmaningsnivå, vad gäller mängd repertoar och
svårighetsgrad, är avgörande för ditt engagemang för det musikaliska resultatet?
Exempelvis gällande ditt engagemang och fokus under repetitionerna, samt hur mycket du
övar hemma.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Det spelar ingen roll. Jag har fullt
fokus vid rep och är väl förberedd

oavsett repertoar.

Det är helt
avgörande. Jag är
inte fokuserad vid
rep och övar inte
hemma om det
inte verkligen
krävs.

7. 7. Några övriga kommentarer och/eller tankar?
Dela gärna erfarenheter/tankar även från andra körer än Discordia.
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Bilaga 3 

 
”KRAFT” i Gustavianums trapphall under 

Kulturnatten 14/9  



  UDK Discordia 
  HT19 

”KRAFT” i Gustavianums trapphall under Kulturnatten 14/9 

Uplands nations damkör Discordia fyller Gustavianums trapphall med röster under Kulturnatten. Genom musiken 

utforskar vi fysiska krafter i naturen och rymden samtidigt som vi uppmärksammar den kvinnliga rösträttens 100-års 

jubileum. Välkommen till en konsert i gränslandet mellan naturkrafter och kvinnokrafter. 

 

 

Ljusfälten 

Karin Rehnqvist (*1957) 

Text: Edith Södergran (1892-1923) 

VÄLKOMMEN 

Ur: Kantat vid internationella kvinnliga 

rösträttskongressen i Stockholm 1911 

Elfrida Andrée (1841-1929) 

Text: Sigrid Leijonhufvud (1862-1937) 

Vid Torneträsk 

Susanna Lindmark (*1967) 

Text: Ann-Margret Almgren (1943-2015) 

Jordnära 

Anna Cederberg-Orreteg (*1958) 

Text: Ragnwei Axellie (*1943) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLANPRAT 

Northern Lights 

Ola Gjeilo (*1978) 

Text: Höga Visan 6:4-5 

Spes 

Mia Makaroff (*1970) 

Text: Nils Aslak Valkeapää (1943-2001) & 

Predikaren 8:1,8 

APPLÅDTACK 

Extranummer: 

Rauði riddarinn 

Hreiðar Ingi (*1978) 

Text: Davíð Stefánsson (1895-1964) 
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Konsertprogram – ”Song of Songs”  



  Discordia & Korgossarna 
  HT19 

Konsertprogram – ”Song of Songs” 
Missionskyrkan 27 oktober 2019 

 

 

Ljusgrått – endast Discordia 

Mörkgrått – endast Korgossarna 

Ingen färg – båda körerna 

 

Prat – välkommen 

”I. Let him kiss me” ur Four Songs of Love 

Sven-David Sandström (1942-2019) 

Text: Höga Visan 1:2,15 
(UDK på scen, VGMK på läktaren) 

Hur kan jag säga 

Gabriel Wilczkowski (f. 1980) 

Text: Karin Boye (1900-1941) 
(från läktaren) 

I lie 

David Lang (*1957) 

Text: Joseph Rolnick (1879-1955) 

I am not yours 

Stephen Chatman (*1950) 

Text: Sara Teasdale (1884-1933) 

Prat 
(UDK ner från scen till sidobänkar, VGMK till scen 

från läktare) 

Der Gondelfahrer 

Franz Schubert (1797-1828) 

Text: Johann Mayrhofer (1787-1836) 

Aftontankar vid Fridas ruta 

Birger Sjöberg (1885-1929) 

Arr: Robert Sund (f. 1942) 

(UDK upp från sidobänkar – ev under Wikander) 

Om alla berg och dalar 

Svensk folkvisa 

Arr: David Wikander (1884-1955) 
(kreativ uppställning) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prat 
(VGMK ner till sidobänkar) 

Northern Lights 

Ola Gjeilo (*1978) 

Text: Höga Visan 6:4-5 

(VGMK upp från sidobänkar, UDK till läktaren) 

O, from what power hast thou this powerful might 

Bjørn Kruse (f. 1946) 

Text: William Shakespeare (1564-1616) 

Loch Lomond 

Skotsk folkvisa 

Arr: Jonathan Quick (f. 1970) 

Ave Maria 

Gustav Holst (1874-1934) 

Text: Liturgisk 
(från läktaren) 

Prat – tack för oss 
(UDK från läktare till scen) 

Huru skön och huru ljuv… 

Gösta Nystroem (1890-1966) 

Text: Ur Höga Visan 7:6-12 

Extranummer: 

Så skimrande var aldrig havet  

Evert Taube (1890-1976 

Arr: Anders Edenroth (f. 1963) 
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Konsertprogram adventskonsert 8/12 2019 

  



  UDK Discordia 
  HT19 

Konsertprogram adventskonsert 8/12 2019 
Helga Trefaldighets kyrka 

 

Prelude 

Ola Gjeilo (f. 1978) 

VÄLKOMMEN 

När det lider mot jul 

Ruben Liljefors (1871-1936) 

Text: Jeanna Otherdahl (1879-1965) 

Bearb: Jan Åke Hillerud (f. 1938) 

Kling no, Klokka! 

Folkmelodi från Surnadal, Norge 

Arr: Tone Krohn (f. 1960) 

Hodie Christus natus est 

Agneta Sköld (f. 1947)  

Text: Liturgisk 

Gabriel’s message 

Baskisk carol 

Arr: John Rutter (f. 1945) 

PRAT 

Dagen är kommen 

John Francis Wade (1711-1786) 

Sv. text: Eva Norberg-Hagberg (1915-2004) 

Arr: Lisa Lestander (f. 1983) 

Gjendines bådnlåt 

Trad. Norge efter Gjendine Slålien (1871-1972) 

Text: Per Mathisson Offvid 

Arr: Gunnar Eriksson (f. 1936) 

Det är en ros utsprungen 

Melchior Vulpius (1570-1615) 

Text: Tysk psalm 

Sv. text: Tekla Knös (1815-1880) 

In dulci jubilo 

Trad. Wittenberg, Tyskland (1300-tal) 

Arr: R.L. de Pearsall (1795-1856) 

Bearb: John Rutter (f. 1945) 

 

 

 

PRAT 

Gläns över sjö och strand 

Ivar Widéen (1871-1951) 

Text: Viktor Rydberg (1828-1895) 

Arr: Karin Eklundh (f. 1962) 

Sweet was the Song 

Benjamin Britten (1913-1976)  

Text: Ur William Ballet’s Lute Book,  

tidigt 1600-tal 

Den signade dag 

Folkvisa från Öjebyn, Norrbotten efter Konrad 

(1900-1976) & Axel Björkman (1902-1975) 

Arr: Lisa Lestander (f. 1983) & 

Frida Johansson (f. 1986) 

Ave Maria 

Gustav Holst (1873-1934) 

Text: Liturgisk 

PRAT, TACK FÖR OSS 

Nu tändas en stund på jorden 

Emmy Köhler (1858-1925) & 

Laleh Pourkarim (f. 1982) 

Arr: Ulrika Emanuelsson (f. 1965) 

APPLÅDTACK 

Extranummer: 

Bereden väg för Herran (utgång) 

Folkmelodi från Dalarna 

Text: Frans Michael Franzén (1772-1847) 

Arr: Anders Nyberg (f. 1955) 

Bearb: Niklas Caster (f. 1986) 

 

 

Dagen är kommen, Gjendines bådnlåt & Den signade 

dag sjungs i mindre grupp. 

Det är en ros utsprungen är en enkel kanonmelodi 

som vi kommer att lära oss på gehör, utan 

noter. 
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Fritextsvar till fråga 7 ur enkätundersökning 
 

 

1. Jag uppskattar utmaningen i att sjunga en del ny och lite svårare repertoar och tycker att jag har lärt 

mig jättemycket och blivit en mycket bättre körsångare sedan jag fick börja sjunga för Simon. På grund 

av andra faktorer (krävande jobb, livspussel i allmänhet) är jag dock tacksam för att vi hittills inte har 

haft en alltför stor mängd nya stycken varje termin. Det är roligt att bli riktigt bra och ihopsjungna på 

ett stycke också, så som vi blev i Helsingborg. När det har kommit en period med lite lugnare projekt 

där jag inte har blivit lika utmanad har jag ofta upplevt det som en bra balans och inte tråkigt. Det får 

mig inte att tappa min motivation. Jag tror att ett mer krävande och ett eller två mindre krävande projekt 

per termin är ett lagom upplägg. Jag uppskattade t.ex. att göra konsert ihop med andra körer eftersom vi 

då inte behöver repa lika många stycken utan kan fokusera på att göra ett mindre antal riktigt bra. I 

allmänhet har jag upplevt att Simon har lagt ribban väldigt lagom för oss hittills , och i de fall där hans 

förväntningar/projektets arbetsbörda och körmedlemmarnas insats inte har stämt överens så tror jag att 

det har berott på en olycklig kombination av att vi i kören generellt försöker högprestera på alla 

områden i livet och att vi har lite för små marginaler när något kör ihop sig eller när det krävs extra 

mycket reptid. I dessa fall upplever jag att vi har fått oss en tankeställare av att rep har gått halvbra eller 

av att Simon har sagt till oss lite på skarpen, och sedan har vi kommit framåt på ett bra sätt ändå. På 

sistone har vi pratat mycket om musikaliskt uttryck, att sjunga så att text och känsla kommer fram och 

att ge publiken något extra på konsert. Jag jobbar gärna vidare med detta och tror att det är bra att 

sjunga mer utantill för att uppnå mer känsla. Då kommer det nog krävas att vi har färre stycken som vi 

jobbar med under längre tid. Jag ser fram emot tävlingen i Polen och att få möjlighet att fokusera på 

tävlingsstyckena. Generellt är jag väldigt nöjd med mitt medlemskap i Discordia och med Simons 

arbete. 

 

2. Utmaninggraden tror jag också kan variera mycket med vilken stämma man sjunger, vilket gör att det 

som kanske inte känns utmanande för mig i min stämma är väldigt utmanande för andra stämmor. 

Gällande utmaningsgrad: Med rätt stöd för att ta sig an svår repertoar - kul! Men om svårigheten t.ex. 

gäller sångteknik är det inte roligt om man inte får rätt verktyg. Fråga 6: Förtydligande av tolkning, fullt 

fokus vid rep och övning hemma efter behov. Om det är rolig, men utmanande repertoar ökar också 

motivationen för att lyssna på musiken och öva hemma. 

 

3. Angående fråga 6 har det för egen del haft mycket att göra med vilken typ av ambitionsnivå kören 

har i stort, och hur den förmedlas kanske framför allt från dirigent/styrelse men också generellt bland 

koristerna. I körer där ambitionsnivån varit lägre och en tydlig förväntan på att man ska komma 

ordentligt förberedd till repen, i kombination med en "för enkel" repertoar, har min egen attityd nog 

varit slappare. I en kör med högre och tydligare gemensam ambitionsnivå från alla  parter i kören känns 

det viktigare och roligare att göra sitt bästa. 

 

4. Jag blir stimulerad av utmaningen, men för mig är det ytterst viktigt att lägga merparten av den 

gemensamma tid på att jobba med det musikaliska istället för att gå igenom stämmor. Det är däremot 

viktigt att det finns balans: är det så att kören som helhet inte hinner lära sig stämmorna innan är det 



trist om man känner inför konsert att man inte hunnit jobba med det musikaliska. Så svårigheten med 

musiken måste balanseras med nivån på hela kören. 

 

5. Ang fråga 5: jag vill bli utmanad, men inte i alla stycken under en termin. Det behövs en blandning. 

Sedan är målnivån vi strävar efter också viktig för engagemanget: ska vi sjunga på en konsert vill man 

kunna materialet, men är kanske medveten om att man inte kommer att kunna allt till100%. Men vet 

man att det ska bli tävling så är ju målet att sätta några få stycken till100%, och det driver mitt 

engagemang! 

 

6. Jag tycker om att sjunga ett stycke under flera repetitioner innan konsert, därför är svårighetsgraden 

betydande för att hålla stycket intressant och levande. 

 

7. Tycker det är kul om vi kan saker utantill. Och bättre kvalitet  

 


