VELKOMMEN
Con Amore star for kjærligheten til a synge. Denne kjærligheten har
vedvart i snart 50 ar. Vi gleder oss til jubileet i 2019. Siden starten har
et stort antall sangere vært innom oss og bidratt med å spre
sangglede. Koret ble grunnlagt i 1969 av Tor Skauge. Idag bestar Con
Amore av 45 sangglade amatører som øver hver torsdag i kirkestuen i
Nordberg kirke mellom kl. 19:00- 21:30.
Hvis du har lyst til å bli med i et hyggelig sosialt korfellesskap, er det
bare å møte opp på første øvelse torsdag den 5. januar 2017, eller
ta kontakt på mail post@conamore.no
Mange av sangerne har sunget i koret i over 20 år.
I juni 2017 reiser vi til Krakow for å holde konserter bl.a. sammen med
det polske koret Organum. Turnéprogrammet presenteres her i
Fagerborg kirke i løpet av mai måned neste år.
Kveldens adventskonsert tar dere med pa en musikalsk og lyrisk reise i
julens mysterium. Ulike komponister og diktere har fra tidenes morgen
og fram til dag, vært opptatt av dette mysteriet.

Vi ønsker dere alle en riktig God Jul.

Program
En musikalsk reise i julens mysterium
Vi er takknemlige for at dere venter med applausen helt til slutt

Natten i natt er hellig
Jens I Bjørneboe (1920 - 1976) / Egil Fossum
Corellis julekonsert: Vivace + Grave
«Din veg»
Olav Hauge
Opplesning: Arnfinn Beisland
O Magnum Mysterium
Tomas Luis Victoria (1548-1611)
Corellis julekonsert: Allegro
«Sky av lys»
Jon Fosse
Opplesning: Inger Rabben
O Bone Jesu
G.P. da Palestrina (1526 - 1594)
Sicut Cervus
G.P. da Palestrina (1526 - 1594)

Corellis julekonsert
Adagio - Allegro - Adagio
I Will Praise Thee Oh Lord
Knut Nystedt (1915 - 2014)
Corellis julekonsert
Vivace
«Sommarhus»
Edvard Hoem
Opplesning: Anne Straumfors
Har du fyr?
Ola Bremnes / Arr.: Egil Fossum
Syng gjerne med på siste vers:
Har du fyr,
har du løkter langs din vei.
Har du fyr,
et signal om riktig lei.
Ei lampe som gløde i mørket,
og lose dæ ut og frem.
Som tar dæ bort og hjemmefra,
men også tar dæ hjem.

Abendlied
Josef Rheinberg (1839 - 1901)

Bogoroditse
Sergei Rachmaninov (1873 - 1943)
Cantique
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Christmas Lullaby
John Rutter
Det hev ei rosa
Köln 1599 Hos Micael Pretorias 1609
Jeg synger julekvad
J. Klug, Wittenberg 1535, folkesang fra det 14. århundre
Corellis julekonsert
Allegro - Largo

Piken med svovelstikkene til musikk av O Jesulein süß
H.C. Andersen
Arr.: Egil Fossum
Opplesning: Karen Marie Lunde
Happy X-Mas
John Lennon ( 1940 - 1980) / Yoko Ono
Arr.: Egil Fossum
Syng gjerne med på siste vers:
A very Merry Christmas
And a happy new year
Let's hope it's a good one
Without any fear
War is over, if you want it
War is over now
«Jeg tror på en ny vår»
Phil Bosmans
Opplesning: Per Pedersen
Grant Us Peace
Egil Fossum

Allsang: Deilig er jorden
B.S. Ingemann 1850 til en schlesisk folkemelodi nedtegnet i 1842
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født
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