
Anton Leanderson-Andréas 
 
Anton Leanderson-Andréas, född 1985 och uppväxt i Avesta, har en gedigen musik- 
och körbakgrund och började leda körer vid 18 års ålder. Samtidigt påbörjade han 
musikstudier vid Sjöviks folkhögskola där vokalensemblen Vocado bildades - som 
förutom flertalet fina utmärkelser, t.ex. Årets Kör 2011, vunnit flera internationella 
tävlingar och turnerat världen över .  
 
2006-2011 studerade han musikteori, komposition, pedagogik och körledning vid Örebro musikhög-
skola och jobbar sedan 2011 på folkhögskolorna Sjövik och Bollnäs där han undervisar i vokalen-
semble, kör, komposition och musikteoretiska ämnen.  
 
Vid sidan av turnéerna och undervisningen är han också efterfrågad som körledare, workshopledare 
och kompositör. Antons vokalmusik framförs både i Sverige och internationellt och finns represen-
terade på bland annat förlagen Gehrmans och Oxford University Press. 
 
Anton leder Falu Kammarkör april-augusti 2015.  

Falu Kammarkör är medlem i 
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Falu Kammarkör tackar följande organisationer och företag för värdefullt stöd till 
vår verksamhet: 

NBV - www.nbv.se 
Falu Kommun - www.falun.se 

 

Foto: Thomas Janzon 



Program 
 
Vem kan segla förutan vind  Musik och text: Trad, Arr: A Leanderson-Andréas 
 

Limu limu lima    Musik och text: Trad, Arr: A Leanderson-Andréas 
 

Till österland    Musik och text: Trad, Arr: H Parkman 
Sopransolo: Inger Liss 
 
 
The Heaven’s Flock    Musik: Ē Ešenvalds (f. 1977) Text: P Petersen 
  

Stetit Angelus     Musik: A Dubra (f. 1964), Text: Upp 8:3-4 

 
 
I know them all    Musik och text: A Leanderson-Andréas (f. 1985) 
 

Ave Maria      Musik; Ming-Chieh Lin  (f. 1982), Text: Luk 1:28 1:42 
 
 
Fjerran på enslig stig   Musik; H Munktell (1852-1919), Text: D Fallström 
 

Som ett blommande mandelträd  Musik; H Lundvik (1885-1951), Text: P Lagerkvist 
 

Den blida vår är inne    Musik; Trad - Piae Cantiones, Arr: G Eriksson, 
      Text: J O Wallin, I Kolmodin, A Frostensson, N Ferlin 
 
 
Tjuv och tjuv, det ska du heta  Musik och text; Trad, Arr: H Alfven 
 

Song of Spa  - Yukamuri uta    Musik; K Matsushita (f. 1962), Text: Trad 
ur Japanese Folksongs for Mixed voices  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medverkande: Falu Kammarkör, Anton Leanderson-Andréas - dirigent  
    Göran Morén - konferencier 

Falu Kammarkör 
 
Falu Kammarkör bildades 1984 på initiativ av ett 10-tal sångare från 
Falun och Borlänge och Anders Hagegård anlitades som dirigent för 
kören. Han stannade i 10 år och utvecklade kören till en mångsidig 
och kompetent ensemble. 
 
Dirigenterna var sedan i tur och ordning Anders Lindström, Inga  Widell och Jonas Pehrs. Under 
Anders Lindströms tid spelades CD:n Carols i jultid, in. Skivan och den tillhörande notsamlingen 
har varit till stor inspiration för många svenska körer. Lindström tillförde också mycket engelsk kör-
musik till repertoaren vilket Jonas Pehrs byggde vidare på. Den sistnämnde ledde även temakonser-
ter kring svensk lyrik med poeten Birgitta Lillpers. 
 
Tony Margeta blev Falu Kammarkörs femte dirigent och ledde kören från 2004 till 2015. Med sin 
musikaliska idérikedom och gedigna körbakgrund fortsatte han utvecklingen av kören bland annat 
med ett aktivt deltagande i internationella körtävlingar i Europa.  
 
Resultaten i tävlingssammanhang har varit framstående. Vid Griegfestivalen i Bergen 2007 slutade 
kören som totalsegrare av Grand Prix i hård konkurrens med 32 körer från hela världen. 2013 deltog 
Kammarkören i den internationella körtävlingen ”Venezia in Musica” i Italien med vinst i klassen för 
profan musik och en andraplats i klassen för sakral musik samt ett specialpris för bästa tolkning av 
obligatoriskt stycke. I Bad Krozingen 2015 vann kören Grand Prix, Walter-Scheel-Chorpreis, och 
blev dessutom vinnare i två av klasserna i tävlingen.  
 
Falu Kammarkör arrangerade Dalarnas Körfestival 2008 då nästan 500 körsångare från mellan-
sverige frossade i körsång, workshops och roliga möten samt en finalkonsert med Dalasinfoniettan. 
 
Falu Kammarkör finns representerad med två spår på en samlings-CD med svensk körmusik, Uti vår 
hage. Denna CD har tilldelats en guldskiva och sålt mer än 18 000 exemplar.  
 
I november 2014 utsågs Falu Kammarkör till Falu kommuns kulturpristagare för att sedan starten 
1984 varit en framstående del av Faluns kulturliv och satt Falun på den svenska och internationella 
körkartan. 

Falu Kammarkör söker sångare - ta kontakt via hemsidan 
www.falukammarkor.com eller ordf@falukammarkor.com 

 
Hör oss igen: 

Åhls kyrka 29 augusti kl 18  
Folkärna kyrka 30 augusti kl 15 

(samma program som i dagens konsert) 


