
Wasa Bygdekör, Kronoby Sångkör och 
Furorna 
Man skall leva för varandra

t&m: Bengt Sundström arr: Jesper Eklund
Så gick det till när farfar var ung

t: G. Madigan sv.t.:Bo Rehnberg
m: G. Madigan
arr: Tobias Elfving

Mörkret lägger sin arm om dagen
t: Claes Andersson m: Patrick Wingren

Wasa Bygdekör: 
Sången väller fram

Italiensk visa
svensk text och arr: Kjell Lönnå

Kristallen den fina
Folkvisa från Dalarna
arr: Lennart Lunden

Över bygden
Text: E.V. Knape Arr: O. Andersson

Nu grönskar det i dalens famn
Ur Bondekantaten av J S Bach
Text: Evelyn Lindtröm
arr: Tommy Fabricius

Mitt hjärtas land
t&m: Andersson&Ulvaeus, arr: AT

Kronoby Sångkör: 
Välkommen med i sång!

t&m: Tobias Elfving
Kärleksvals 

t: Håkan Elmquist m: Ulrik Neuman
arr: Micke Winterquist

En röd liten stuga
t: Sven Paddock m: Eric Frykman
arr: Tobias Elfving

Vid soluppgången
t: Fredrika Juvelius
m: Eva-Lott Björklund

Det går en liten speleman
t: Hjalmar Krokfors m: Kenth Granbacka

Furorna: 
I furuskogen

t: Helena Nyblom m: Wilhelm Peterson-Berger
On suuri sun rantas’ autius

Finsk folkvisa t: V.A. Koskenniemi
arr. Matti Hyökki

Så skimrande var aldrig havet
t&m: Evert Taube

Har du en vän
folkvisa från Nyland arr. Marianne Maans           

Klinga mina klockor
t: Björn Ulvaeus m:Benny Andesson
arr: B. Andersson &  A. Eljas

Wasa Bygdekör, Kronoby Sångkör och 
Furorna: 
Sommarpsalm

t: Carl David af Wirsén m: S. Gastorius
arr: Waldemar Åhlén

Sail Along Silvery Moon
t: Harry Tobias sv.t. Lars Brom
m: Percy Wenrich arr: Tobias Elfving

Vilar glad. I din famn
t: Kristina Lugn m: Benny Andersson
arr: Anders Eljas

Dirigenter: 
Wasa Bygdekör: Satu Heininen
Kronoby Sångkör: Tobias Elfving
Furorna: Sofia Lindroos

Piano: Satu Heininen  



Wasa Bygdekör rf. är en blandad kör med 30 aktiva 
medlemmar.  Grunden  till  kören  lades   1908  av 
Föreningen  Brage,  varefter  föreningen  2008  blev  en 
självständig  förening,  Wasa  Bygdekör  rf.  Kören  hör 
under  VSMF,  FSK,  FSSMF.  Kören  strävar  till  att 
upprätthålla  och utveckla  intresse  för  körsång  samt 
främja och stödja utvecklingen av musikverksamheten 
på  föreningens  hemort  Vasa.  Kören  uppehåller 
kontinuerliga kontakter till sina Vänkörer, samt söker 
genom olika  projekt nya kontakter till andra körer.
Målsättningen   inom  kören  är   att  engagera 
medlemmar  i  alla  åldrar  genom att  göra  övningarna 
attraktiva med en varierande repertoar, samt satsa på 
t r i v se l  och  en  s ta rk  gemenskap .  Kören  
sammankommer  till  övning  en  gång  i  veckan  på 
tisdagar,  på  Berghemmet.  Medlemsrekryteringen  är 
kontinuerligt  pågående till  alla  stämmor,  men främst 
manliga  sångare  är  hjärtligt  välkomna  i  detta  skede.  
Kören uppträder i  2  olika dräkter,  folkdräkt eller en 
nyare dräkt som är  svart-vit-röd. Sedan hösten 2016 är 
Satu Heininen körens dirigent.

När Kronoby Sångkör  grundades 1890 hade ivriga 
sångare redan några år uppträtt på festligheter i byn. 
Kören  var  från  början  en  del  av  det  finlandsvenska 
körlivet. Redan 1892 åkte kören till Helsingfors för att 
uppträda och till  körens överraskning så  vann kören 
pris. Kören har för tillfället ca 30 aktiva medlemmar 
och  firade  125-års  jubileum 2015  med ny  musik  som 
tema. Kören beställde då musik av kompositörer från 
trakten  och  kören  ser  som  en  av  sina  viktigaste 
uppgifter  att  vara traditionsbärare samt bygga vidare 
på nejdens körtradition.  Kören har  under  senaste  år 
samarbetat med artister och grupper från nejden och 
från Säbrå, en av Kronobys vänorter i Sverige. Tobias 
Elfving har lett kören sedan 2008.

Pensionärskören Furorna är en dynamisk blandad 
kör, som började sin verksamhet för snart 25 år sedan. 
Kören mönstrar  idag ca  30 sångare.  Körens  dirigent 
Sofia  Lindroos  sedan  2014  är  musikmagister  och 
violinpedagog.  Körverksamheten  präglas  av  en 
målmedveten och ambitiös programplanering. Furorna 
fokuserar särskilt på körklang och samsjungning.
Samarbetet med andra likasinnade körer har varit en 
insp i re rande  de l  a v  körens  verksamhet .  På 
PangSÅNGFesterna 2015 och 2017 i  Esbo fick kören 
nya körkontakter både i Svenskfinland och Sverige.
Med Wasa Bygdekör har kören haft flera uppträdanden 
under åren både i Vasa och Esbo, men samarbetet med 
Kronoby Sångkör startar i och med denna konsert.
Furorna  uppträder  aktivt  på  pensionärstillställningar, 
seniorhem och  sjukhus  i  Esbo  med omnejd.  Körens 
vår-  och  julkonserter  är  omtyckta  evenemang  för 
pensionärerna i Esbo.

Vasa Körfestival 
Konsert 

Vasa Stadshus 
26.5 kl 15:00 

Wasa Bygdekör 
Kronoby Sångkör 

Furorna 


