
Gunnar Lundberg är civilingenjören från KTH som gjort spikrak karriär från 
rollen som drottning Kristina i fysikalspexet till Figaro på Kungl Operan.

David Lundblad är Täbypojken som blev dirigent på Sibeliusakademin för att 
nu kunna föra Kongl Teknologkören till världsberömmelse.

Gunnar Julin blev director musices på KTH år 2002 och sedan dess har inget 
varit sej likt.

Kongl Teknologkören är äldst och ypperst i högskolans musiktradition med 
sina sjuttioåtta år och sina tunga uppdrag i akademiska sammanhang. Att för-
ena traditionens tyngd med lusten att spexa och busa är den kreativa 
paradox som förblir teknologkörens egenart.

KTHs Akademiska Kapell består av teknologer, lärare, civilingenjörer och 
musiker. I år har orkestern gett konserter ute i landet, från Skåne till Norrland, 
för att visa upp KTH också som kulturbärare. Men allra helst spelar man för att 
sprida glädje och feststämning här på KTH.
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När det 
lider mot jul
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Gunnar Lundberg, baryton
David Lundblad, orgel

Studentpräst Helena Hagert
Rektor Peter Gudmundson
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Instudering David Lundblad, körledare
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Konsertmästare Gentilia Pop

Dirigent Gunnar Julin, director musices, KTH

Onsdagen den 3 december 2008 
kl 18.00 i Engelbrektskyrkan

KTHs advents- och julkonsert 



A Christmas Festival  L Anderson

Hosianna Davids son  A Vogler, arr G Julin

När det lider mot jul  R Liljefors  

Gören portarna höga  G Wennerberg, arr H Sjöblom

Advent  O Olsson, arr I Hellman

Gå Sion, din konung att möta J McGranahan, arr G Julin
 

Alla sjunger med när dirigenten inbjuder!

 Gå Sion, din konung att möta, Jerusalem gläds åt din Gud.
 Strö palmer på väg för Messias, bered dig som väntande brud.
 Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
 Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

 Han kommer från eviga fröjder, han lämnar sin tron av kristall,
 sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall.
 Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
 Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

 Han kommer till jorden att bringa ett offer på korsträdets stam,
 Att dö för vårt syndiga släkte och föra rättfärdighet fram.
 Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
 Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

 Han kommer ur graven med byte, och skuggornas boning blir ljus,
 Och gravarnas slumrare väckas till liv utur seklernas grus.
 Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
 Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

 Han kommer till sörjande hjärtan, och livet får annan gestalt.
 Han kommer i makt att regera, tills Gud uti alla blir allt.
 Var glad, var glad, var glad i din Herre och Gud.
 Var glad, var glad och hylla din konung och Gud.

Rektor Peter Gudmundson 

Betlehems stjärna  A Tegnér, arr A Öhrwall/S Widén

Alla sjunger med i refrängerna

 Barnen och herdarna följa dig gärna,
 strålande stjärna, strålande stjärna.

 Vakna vid underbar, korus av röster,
 skåda en härligt klar stjärna i öster

Sunny Bank  Carol, arr S Widén

Stilla natt  F Gruber, arr G Julin

Joy to the world  Carol, arr S Widén

Julvisa  J Sibelius, arr S Widén/G Julin

Jul, jul strålande jul  G Nordqvist  

Julsång  A Adam, arr G Julin

 Folk! Fall nu neder och hälsa glatt din frihet.
 O, helga natt, Du frälsning åt oss gav,
 O, helga natt, Du frälsning åt oss gav.

PRO G R A M


