
Passion för Jorden 

Du kära lilla människa 

En främmande röst 

 

 

 

Jag är fälten 

Vad hjälper det 

Kärleken till livet 

Fäst vid jorden 

 

 

 

 

Det finns en skönhet 

Det allra största steget 

Passion för djuren och Jorden 

Passion för Jorden (Georg Riedel, text: Karin Liungman) och Djurens brevlåda 

James Hollingworth och Karin Liungman, arr: Bertil Wall) är här sammanvävda 

till en helhet. Saxa mellan verken och följ med i lodrät riktning! 

Till Judith (Georg Riedel), instrumentalt 

Under tiden (Georg Riedel, text: Kajenn/Caj Lundgren), uruppförande 

Lille katt (Georg Riedel, text: Astrid Lindgren), barnkör 

Åh, vad sommaren är skön (Georg Riedel, text: Jens Lundberg), barnkör  

Om kärlek (Georg Riedel, text: Ulf Stark), barnkör 

Fattig bonddräng (Georg Riedel, text: Astrid Lindgren), gossar och herrar 

Alla ska sova (Georg Riedel, text: Astrid Lindgren, arr: Håkan Martinsson) 

Channa (Georg Riedel), instrumentalt 

Vi är blommor (Georg Riedel, text: Barbro Lindgren) 

Djurens brevlåda 

 

 

Älgarna säger att de äro  
skogarnas konungar 

Hur ska jag göra  
för att komma över vägen? 

 

 

 

 

Humlekören 

Harrys hare 

Jag har aldrig sett en orm 

När vintern är över 

Om de medverkande 

Georg Riedel är född i dåvarande Tjeckoslovakien. Hans mor var judisk och  

familjen emigrerade till Sverige för att fly undan nazisterna när Georg var fyra år. 

Han är känd för sitt samarbete med pianisten Jan Johansson på skivan Jazz  

på svenska, samt för sina tonsättningar av sånger till filmer baserade på Astrid 

Lindgrens böcker. Han har även skrivit en del konstmusik, bland annat körmusik 

och en opera. Passion för Jorden skrevs år 2009.  

Lennart Simonsson tog sin examen på Kungl. Musikhögskolan år 1986. Han har 

under många år arbetat som pianist, arrangör och komponist i Stockholm inom 

jazz, pop och rock. I Uppsala är han mest känd för att spela i jazzpianotrion Trio X. 

Ulrika Knutson är journalist, programledare, författare och krönikör. Hon har fått 

flera priser och utmärkelser, bland annat Stora journalistpriset 2001 och Uppsala 

kommuns hedersstipendium 2019.  

Program 



Följ oss på:  

canzonetta.se  

och 

facebook.com/canzonettauppsala 

Kommande konserter 

Vi vill gärna slå ett slag för Canzonettas planerade konserter under 2022.  

Skriv in dem i kalendern och välkommen när det blir så dags!  

Lördag 19 november kl. 16  

i Helga Trefaldighets kyrka  

Söndag 9 oktober kl. 16  

på Östgöta nation 

Alla ska sova 

Sanningar om sömn inbäddade i 

sprudlande och slumriga sånger. 

Konsertföreläsning med bland andra 

sömnforskaren FD Frida Rångtell 

och Canzonetta. 

Mozarts Requiem — på annat sätt Medverkande 

Georg Riedel (bas)  

Lennart Simonsson (piano) 

Ulrika Knutson (berättare och presentatör) 

Canzonetta, Kettil Skarby (dirigent) 

Barnkörer från Sunnersta och Gottsunda,  

Axel Hemmingsson och Gunnar Gillfors  

(barnkörledare) 

Passion för djuren och Jorden 

Om livet på vår planet och om djuren som vi delar den med.  

Gottsunda kyrka 14 maj 2022 klockan 16.00 

En ”erfaren” kör 

Canzonetta samlar sångare med lång körerfarenhet. Repertoaren är både profan 

och sakral, även på en utmanande nivå. Svensk körlyrik blandas med Bach,  

Riedel, Mozart, Busto och Rachmaninov. Vi strävar efter ett starkt  

uttryck i både text och musik.  

Läs mer om kören! 

canzonetta.se 

https://www.canzonetta.se

