Gästkörer på Lilla Scenen under Jul på Liseberg 2019
Brunnsbo musikklasser – 1 december, kl. 15.00 & 17.00
Brunnsbo musikklasser erbjuder barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt
musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet. I juletid sjunger
åk 4–6 glada klassiker runt om i staden och sprider härlig julstämning. Trots
körmedlemmarnas ringa ålder har de redan hunnit sjunga med bl.a. Göteborg Wind
Orchestra, Göteborgs Symfoniker, under Göteborgs internationella orgelfestival och
konserten Barn sjunger för barn i Stockholm tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser.
Karla Vokalensemble – 6 december, kl. 18.00 & 20.00
Karla Vokalensemble består av ett antal sångare som lärt känna varandra genom sitt
deltagande i Göteborgs Lucia, och som sedan fortsatt att sjunga tillsammans. Till vardags
arbetar de som lärare, socionomer, ingenjörer, bagare, sjuksköterskor och andra alldeles
vanliga jobb, och genom åren har de förgyllt allehanda tillställningar med sång och glädje,
allra helst i juletid.
Novakören – 8 december, kl. 15.00 & 17.00
Kören Nova grundades 2014 och är en kör med stor variation och många spännande
samarbeten i sitt bagage. Kören håller till i Jönköping, där de genomför de flesta av sina
uppdrag. Senast kunde man se och höra kören i Sverigepremiären av Karl Jenkins Cantata
Memoria i Sofiakyrkan. De har även gjort många gästspel och arrangerat egna konserter på
andra platser. Kören består av 30 barn i åldrarna 10-15år och de står under ledning av
Edward Eklöf, som är kyrkomusiker och körpedagog i Jönköping
Göteborgs indiekör – 13 december, kl. 18.00 & 20.00
Göteborgs Indiekör har i över tio års tid förgyllt den göteborgska kulturscenen med egna
tolkningar av musik de tycker om. De arrangerar musiken själva, och under åren har de
samarbetat med flera artister och uppträtt på både större och mindre scener i Göteborg.
Änglakören – 15 december, kl. 15.00 & 17.00
Änglakören håller till i Betlehemskyrkan i Göteborg och består av ett 30-tal sångglada barn i
åldrarna 6–12 år. I våras var kören med i SVT:s Valborgsprogram och gjorde även musikalen
Den fula ankungen, som blev mycket uppskattad. Kören vill med sin sång sprida glädje och
hopp.
Vildkalla – 20 december, kl. 18.00 & 20.00
Vildkalla är en vokaltrio som grundades i början 2018 när medlemmarna alla studerade på
Balettakademien i Göteborg. Sedan dess har de hunnit med spelningar på allt från
restaurangbåtar och musikcaféer till julmarknader och privata events. Gruppens ordinarie
medlemmar är Linnea Rydqvist, Martina Norén och Rebecka Sjöwall, och till Liseberg har de
sällskap av Rebecca Larsson, Carin Juborg och Märta Fransson.
Läs mer och se exakta tider på Lisebergs hemsida.

