
Om ni vill ha mer än bara en musikgudstjänst/konsert, erbjuder vi också ett workshop-

program för körer i ledning av folksångerskan Ingrid Brännström. Då föregås konserten av 

en kördag med er lokala kör, eller flera lokala körer tillsammans, där Ingrid lotsar sångarna 

i repertoarinlärning och folkligt sångsätt. Körsångarna är sedan delaktiga i konserten.

Sedan våren 2013 ingår folkmusiktrion Groupa, kören Ymna och folksångerskan Ingrid 

Brännström ett musikaliskt samarbete. I konsertprogrammet Se hur ljuset fyller världen 

flätas folkliga koralers lyriska klang samman med rytmiska instrumentala passager och 

meditativa improvisationer.

Programmet, som hade premiär midsommar 2013 i Hagakyrkan Göteborg, är en dryg 

timme långt och fungerar både som musikgudstjänst eller som en renodlad konsert. 

Vi kommer nu gärna till er och delar med oss av denna innerliga musikaliska kollaboration.  

Se hur ljuset fyller världen  
Groupa, Ymna och Ingrid Brännström i lyhört samspel:

konsertprogram & körworkshop

Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter: 
mail: johannathur@svenskakyrkan.se   tel: 0730 30 07 69

Folkmusikgruppen Groupa Jonas Simonson - flöjter, Mats Edén - fiol, 
viola d’amore, hardingfela och Terje Isungset - slagverk, är sedan 30 år 
tillbaka en dynamisk institution inom svenskt folkmusikliv. Med sin helt 
unika form av nordisk folkmusik räknas Groupa till en av genrens abso-
luta främsta grupper och har sedan 80-talet gått i bräschen för den pro-
gressiva svenska folkmusiken. Groupa har gjort en rad turnéer i och 
utanför Europa, samt åtta skivinspelningar varav två är grammisvinnare.

Ingrid Brännström arbetar med röst, rörelse och 
teater i många olika sammanhang. Ingrid ingår 
bland annat i musikteatergruppen Markatta, vokal-
kvartetten Tetra och sångensemblen Amanda, alla 
kända för sina föreställningar i gränslandet mellan 
musik, teater och dans. Hon arbetar också som 
sångpedagog på Högskolan för scen och musik i 
Göteborg.

Kören Ymna är en kreativ, musikalisk sammanslutning bestående av 20 sångare SSAA. Repertoaren är bred och spänner över flera 
genrer och epoker. Klassiska damkörverk ingår här, liksom nyskrivna verk och uruppföranden. Under tio års tid har Ymna arbetat 
med folkliga koraler och polskor samt ingått nära samarbeten med improvisationsmusiker, skådespelare och dansare. Nya arrange-
mang för damkör har vuxit fram, främst av körens ledare Johanna Thür. Kören är en del av Göteborgs Haga församlings musikliv. 

Ljudexempel från midsommarkonserten finns på www.ymna.se/musik

www.ymna.sewww.groupa.se


