
Göteborgs Konsertkör presenterar

Operagala!
den 29 mars 2020 i 

Göteborgs Konserthus

Galadirigent Matts Johansson
Göteborgs Konsertkörs orkester 
Göteborgs Konsertkör

Och strålande soliststjärnor! 
Jenny Sandelin, sopran
Eleni Matos, mezzosopran
Christian Juslin,  tenor
Marco Stella, baryton

Med pärlor ur:
Verdi - Macbeth, Tosca, Othello, Aida, Nabucco
Mascagni - Cavalleria Rusticana
Offenbach - Hoffmans äventyr  
Leoncavallo  - Pajazzo
Wagner - Tannhäuser
Bizet - Carmen



www.gbgkonsertkor.se:

  

•  är verksamma i Göteborg
•  ger konserter med stor körmusik

•  framträder på Göteborgs Konserthus. 

Vi är några hundra mer eller mindre vana körsångare; de flesta med 
erfarenhet från tidigare projekt. Kören genomför ett projekt på  
våren och ett på hösten.

Vi har en erfaren, kunnig och engagerad körledare, dirigent och konst-
närlig ledare i Matts Johansson. Han har även ett stort kontaktnät inom 
musikområdet.

Kören är en ideell förening, med styrelse som har administrativt och  
ekonomiskt ansvar. I samråd med Matts Johansson bestämmer styrelsen 
repertoaren. Därtill bidrar engagerade körmedlemmar med olika upp-
gifter inför repetitioner och konserter.

Vi vill beröra och underhålla vår publik, där allt engagemang och arbete 
syftar till att främja kvaliteten på vår verksamhet. Något som i sig är ett 
villkor för Göteborgs Konsertkörs fortlevnad, eftersom vi inte har sponsorer 
eller annat ekonomiskt stöd.

Höstprojekt
Innan de vanliga julkonserterna fyller stans kyrkor och konsertlokaler  
bjuder vi på omtyckta klassiska verk, med stor symfonisk orkester och  
etablerade solister. 

Exempel på verk som framförts under de 24 år kören varit verksam är Verdis 
och Mozarts “Requiem” liksom Händels “Messias”. Populära verk återkom-
mer med några års mellanrum och bland permanenta körmedlemmar har 
en repertoar vuxit fram.

Vårprojekt
I god tid innan sommaren lockar oss ut i naturen genomför kören sitt 
vårprojekt. Programmet är då av lättare karaktär: Operafavoriter, nordisk  
romantik, svenska vårklassiker. Bredden i musikvalet kan vara stor. 

I alla projekt samarbetar vi med professionella solister och musiker. Men 
även med unga förmågor under utbildning, som med oss får möjlighet att 
medverka i klassiska verk på en stor scen.

Läs mer om kören och vårens Operagala! på 
www.gbgkonsertkor.se

Välkommen!


