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 !!!!!



P	  R	  O	  G	  R	  A	  M	  
!
!

Jag	  har	  gått	  inunder	  stjärnor	  
text:	  Pär	  Lagerkvist	  

!
Sommarafton	  [uruppförande]	  

text:	  August	  Strindberg	  
!
!

Missa	  brevis	  a	  cappella	  
I.	  Kyrie	  
II.	  Gloria	  

III.	  Sanctus	  -‐	  Benedictus	  
IV.	  Agnus	  Dei	  

!
!

Morgon	  
text:	  Karin	  Boye	  

piano:	  Daniel	  Larsson	  
!

Höstens	  bleka	  sjö	  [uruppförande]	  
text:	  Edith	  Södergran	  
piano:	  Daniel	  Larsson	  

!
!
!
!



!
!

Finvisan	  
Trad.	  polska	  

arr.	  Anton	  Leanderson-‐Andréas	  
!

Livsled	  
Trad.	  polska	  

text:	  Jan	  Stenlid	  
arr.	  Anton	  Leanderson-‐Andréas	  

!
!

Bliv	  min	  ro	  	  
I.	  Kyrie	  eleison	  -‐	  Blivmin	  ro	  
II.	  Gloria	  in	  excelsis	  Deo	  

III.	  Sanctus	  
IV.	  Agnus	  Dei	  -‐	  Dona	  nobis	  pacem	  -‐	  Bliv	  min	  ro	  

solo:	  Marie	  Wahlgren	  
piano:	  Daniel	  Larsson	  
trumpet:	  Erik	  Paulsson	  

vocal	  percussion:	  Marcus	  Svärd	  
!
!

I	  know	  them	  all	  
!
!
!
!



Skivorna	  Bliv	  min	  ro	  och	  I	  know	  them	  all	  spelades	  in	  sommaren	  2014	  av	  kören	  A	  
Capriccio	  under	  ledning	  av	  Anton	  Leanderson-‐Andréas	  och	  innehåller	  verk	  
komponerade	  av	  dirigenten	  under	  det	  senaste	  decenniet.	  Mycket	  av	  musiken	  är	  
skriven	  och	  framförd	  i	  trakterna	  kring	  Avesta	  och	  Folkärna	  men	  har	  också	  rönt	  stor	  
uppskaFning	  och	  framförts	  av	  körer	  både	  i	  Sverige	  och	  utomlands.	  

	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A	  Capriccio	  är	  en	  blandad	  kör	  från	  Eskilstuna	  bestående	  av	  16	  korister	  med	  höga	  
ambiJoner	  och	  stor	  körvana.	  Kören	  bildades	  1994	  av	  en	  grupp	  korister	  i	  Heliga	  
Trefaldighets	  kyrka	  i	  Arboga	  och	  leddes	  av	  BirgiFa	  Rosenquist-‐Brorson	  samt	  de	  senare	  åren	  
av	  Elisabeth	  Edström.	  Hösten	  2012	  flyFade	  kören	  Jll	  Eskilstuna	  och	  leds	  sedan	  dess	  av	  
Anton	  Leanderson-‐Andréas.	  Repertoaren	  är	  blandad,	  men	  oTa	  med	  fokus	  på	  nuJda	  och	  
nyskriven	  musik.	


Anton	  Leanderson-‐Andréas,	  född	  1985	  och	  uppväxt	  i	  Avesta,	  har	  en	  gedigen	  musik-‐	  och	  
körbakgrund	  och	  började	  leda	  körer	  vid	  18	  års	  ålder.	  SamJdigt	  påbörjade	  han	  musikstudier	  
vid	  Sjöviks	  folkhögskola	  där	  vokalensemblen	  Vocado	  bildades	  -‐	  som	  förutom	  flertalet	  fina	  
utmärkelser,	  t.ex.	  Årets	  Kör	  2011,	  vunnit	  flera	  internaJonella	  tävlingar	  och	  turnerat	  världen	  
över.	  2006-‐2011	  studerade	  han	  musikteori,	  komposiJon,	  pedagogik	  och	  körledning	  vid	  
Örebro	  musikhögskola	  och	  jobbar	  sedan	  2011	  på	  folkhögskolorna	  Sjövik	  och	  Bollnäs	  där	  
han	  undervisar	  i	  vokalensemble,	  kör,	  komposiJon	  och	  musikteoreJska	  ämnen.	  Vid	  sidan	  av	  
turnéerna	  och	  undervisningen	  är	  han	  också	  eTerfrågad	  som	  körledare,	  workshopledare	  
och	  kompositör.	  Antons	  vokalmusik	  framförs	  både	  i	  Sverige	  och	  internaJonellt	  och	  finns	  
representerade	  på	  bland	  annat	  förlagen	  Gehrmans	  och	  Oxford	  University	  Press.	  

!!
acapriccio.se	  

antonleanderson.com


