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Måndag 17 december 19.00
Konserthusteatern, Karlskrona
Petter Sundkvist - Dirigent
Lisette Pagler - Sång
Marinens Musikkår

		

P rogram
Guido Rennert

We Wish You a Merry Christmas

Johannes Brahms
Arr. M. Hindsley

Akademisk festouvertyr, Op. 80

Brian Balmages
Ralph Blane / Hugh Martin
Arr. H. Mathisen
Emmy Köhler
Arr. F. Gustafsson
Arr. Olav Helge

Winter Dances
Have Yourself a Merry Little Christmas
Nu tändas tusen juleljus
Juligt potpurri

Paus
Larry MacTaggert

A Holiday Rhapsody

Mel Tormé/Robert Wells
Arr. P-O Ukkonen

The Christmas Song

Björn Ulveus/Benny Andersson
Arr. C. Kandelin
Arr. Anders Högstedt
Adolphe Adam
Arr. H. Hjortek
Robert Burns/William Shield
Arr. F. Gustafsson
Felix Bernard/Richard B. Smith
Arr. L-E. Gudim
Arr. Per-Olof Ukkonen

Vinterhamn
Sex svenska julmelodier
Adams julsång
Auld Lang Syne
Winter Wonderland
Tv:s julafton

Petter Sundkvist - Dirigent
Efter studier vid Musikhögskolan i Stockholm för Jorma Panula, har Petter Sundkvist etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade dirigenter. Han var chefdirigent och konstnärlig
ledare för Norrbottens Kammarorkester samt kammar- och operaensemblen NNEO till 2012.
Chefdirigent 2004-2007 för Musica Vitae, som han har turnerat med i Spanien och i USA. Han
har även varit förste gästdirigent för Gävle Symfoniorkester 2002-2007 och fram till 2004
haft samma position för Svenska Kammarorkestern. Med dessa båda orkestrar har han gjort
talrika CD-inspelningar.
Petter Sundkvist har dirigerat över 100 uruppföranden av ny musik och över 30 operaproduktioner. Skivbolaget Naxos gav honom 1996 en central roll i en omfattande serie inspelningar av svensk musik. Han har dirigerat alla de stora svenska symfoniorkestrarna och en
rad ledande orkestrar i Skandinavien, Tyskland, Ryssland, Island, Italien, Slovakien, Holland
och Storbritannien. Genom sina i internationell press hyllade inspelningar av Joseph Martin
Kraus samlade orkesterverk har Petter Sundkvist etablerat sig som en specialist i 1700- och
tidig 1800-tals musik.
Petter började tidigt som trumpetare i sin pappas blåsorkester och gjorde 1983 värnplikten
som trumpetare i Arméns musikpluton. Han har allt sedan dess haft ett nära förhållande till
blåsmusik. Petter är professor i Musikalisk gestaltning vid Musikhögskolan i Piteå sedan 2003.

Lisette Pagler - Sång
Lisette T. Pagler är uppvuxen i Nättraby. Redan vid tidig ålder var musik, dans och teater ett
stort intresse som hon tog vidare via det estetiska programmet på Törnströmska gymnasiet i
Karlskrona och Balettakademien i Göteborg.
Lisette har spelat i otaliga musikaler runt om i Sverige, medverkat i tv-serier som Äkta
Människor, Viva Hate och Gåsmamman. Just nu spelar hon Magnus Ugglas succéshow
”Varning på stan” som går på Göta Lejon i Stockholm och nästa år väntar fullspäckad
teaterturné både i Sverige och Världen med Unga Klara - Sveriges Nationalscen för barn och
unga. Många strängar på lyran...och nu får Lisette äntligen sjunga med Marinens Musikkår!

Juligt potpurri
Nu är det jul igen
Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar än till påska.
Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar än till påska.
Det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta.
Det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta.
Hej, tomtegubbar
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Nu har vi ljus här i vårt hus
Nu har vi ljus här i vårt hus
Julen är kommen, hopp, tra-la-la-la!
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring
Granen står så grön och grann i stugan
Granen står så grön och grann i stugan
Tra-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la!
Kom, lilla vän, kom nu igen
Dansa kring granen, hopp, tra-la-la-la!
Glädjen är stor, syster och bror, syster och bror
Pappa, mamma, alla gå i dansen
Pappa, mamma, alla gå i dansen
Tra-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la-la-la!
När juldagsmorgon glimmar
När juldagsmorgon glimmar
Välkommen hit till jorden
Jag vill till stallet gå
i signad juletid
Guds son i nattens timmar
Du är vår konung vorden
där vilar upp på strå
som ger oss ljus och frid
Guds son i nattens timmar
Du är vår konung vorden
där vilar upp på strå.
som ger oss ljus och frid.

Vi äro musikanter
Vi äro musikanter allt i från Skaraborg
Vi äro musikanter allt i från Skaraborg
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
Vi kan spela basfiol och flöjt
Och vi kan dansa bom-fa-de-ral-la
Bom-fa-de-ral-la, bom-fa-de-ral-la
Vi kan dansa bom-fa-de-ral-la
Bom-fa-de-ral-lan-lej
Vi äro musikanter allt i från Skaraborg
Vi äro musikanter allt i från Skaraborg
Vi kan spela fio-lio-lio-lej
Vi kan spela basfiol och flöjt
Och vi kan dansa bom-fa-de-ral-la
Bom-fa-de-ral-la, bom-fa-de-ral-la
Vi kan dansa bom-fa-de-ral-la
Bom-fa-de-ral-lan-lej
Jag såg mamma kyssa tomten
Jag såg mamma kyssa tomten jag
Tänk om våran pappa kommit då
Jag gömt mig i en vrå
För att titta lite på
ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få.
Och då fick tomten mammas kram och kyss
Sedan sa hon, ”Åh, vad du är bra!’’
Nej, ingen ser att det är du
Men jag såg att det var
tomten mamma kysste i går kväll!

Kommande framträdanden med Marinens Musikkår
Nyårskonsert

Alexander Hanson – Dirigent			
Jeremy Carpenter – Baryton
Måndag 31 december 14.00 - Slottskyrkan, Kungliga slottet, Stockholm

Trettonhelgskonserter

Alexander Hanson – Dirigent			
Jeremy Carpenter – Baryton
Lördag 5 januari 16.00 - Ystads teater
Söndag 6 januari 16.00 - Konserthusteatern, Karlskrona

Prenumerera på Ny
hetsbrev
från Marinens Mus
ikkår
Anmäl er e-post på
www.marinensmusikk
ar.se

Marinens Musikkår

Marinens Musikkår har anor sedan 1680-talet och har verkat i obruten linje sedan dess.
Musikkåren är i dag en av Försvarsmaktens tre professionella musikkårer och består av 30
heltidsanställda yrkesmusiker.
Musikkåren genomför varje år ca 150 framträdanden genom medverkan vid officiella
statsbesök, kungliga audienser, högvakter, förbandsspelningar, tattooer och konserter.
Musikkåren har en omfattande konsertverksamhet tillgänglig för allmänheten där repertoaren spänner brett över olika blåsmusikgenrer och riktar sig till olika målgrupper, allt för
att möta ny publik. I samband med dessa framträdanden verkar musikkåren för marknadsföring och rekrytering åt Försvarsmakten.
Marinens Musikkår är en försvarsmaktsresurs, både hemma och utomlands, och har
deltagit vid utlandsmissioner i bland annat Bosnien, Kosovo och Afghanistan, med såväl
ceremonimusik som musikunderhållning i personalvårdande syfte.
Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstaden Karlskrona.

Följ oss på:
www.marinensmusikkar.se
www.facebook.com/marinensmusikkar
www.instagram.com/marinensmusikkar

