
Alletiders julefavoritter
Familiejulekoncert

21. december 2022 • kl. 19.30



Alletiders julefavoritter
PROGRAM

MEDVIRKENDE

Michelle Rakers
DIRIGENT

Joachim Knop
SANG

Tuva Semmingsen
SANG

Kirsten Olesen
OPL ÆSNING

Find flere familiekoncerter på www.aarhussymfoni.dk/familiekoncerter

FÆLLESSANG — JULETRÆET MED SIN PYNT

Juletræet med sin pynt
venter på, vi får begyndt.
Aldrig har det vær’t så grønt,
aldrig har det vær’t så kønt.
Og fra selve himlen gled
vist den store stjerne ned.

Hjerter klippet med en saks
af den fingernemme slags,
kræmmerhus med krøllet hank,
som så let får en skavank,
kurve, kugler, fugle, flag,
op og ned og for og bag.

Når de mange fine ting
hænger roligt rundt omkring,
og når alle lys er tændt,

og her lugter brunt og brændt,
er det som en sommerdag
der, hvor træet kommer fra.

Alle vegne ud og ind
glimrer edderkoppespind,
mon der ikke bor en spurv
her i denne lille kurv?
Kræmmerhus med nødder i
er grangiv’lig kogleri.

Juletræet på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked derude fra,
at det lysner dag for dag,
og at solen fra sit skjul
ønsker os en glæd’lig jul.

Varighed, inkl. pause: ca. 90 min.

Leroy Anderson: Sleigh Ride
Irving Berlin: White Christmas
arr.: Poul Clemmensen

Rasmus Bak: Christmas Train
Kåre Bjerkø: "Vil du være min i nat" (fra Juletestamentet)
Melodi: Caroline Henderson, arr.: Martin Nygård Jørgensen

Jacob Gade: Intermezzo Lyrique
N. Washington / L. Harline: Når du ser et stjerneskud
arr.: J. Lauritsen, dansk tekst: Mogens Dam

Irving Berlin: "They say it’s wonderful"
arr.: Henrik Krogsgaard, rev. Jørgen Lauritsen

H.C. Lumbye: Juletræet

August Enna: Forspil til "Den lille pige med svovlstikkerne"
H.C. Andersen: Den lille pige med Svovlstikkerne
Frank Loesser: Baby, it's cold outside
arr.: Jul Jacobsen

K. Anderson-Lopez / R. Lopez: "Let it go" (fra Frozen)
arr.: D. Firman

Émile Waldteufel: Skøjteløbervalsen
S. Burke / P. Lee: "Bella Notte" (fra Lady og Vagabonden)
arr.: Ole Høyer, dansk tekst: Victor Skårup

Egil Harder: Juletræet med sin pynt — FÆLLESSANG

PAUSE


