
Det är med stor glädje som vi hälsar er välkomna till denna 
astronomiska vetenskapskavalkad.!

”Blinka lilla stjärna…” beskriver Lunds stjärnhimmel från 1300-
talet och framåt genom vackra rymdbilder, roliga skrönor och 
musik från 700 år. Kända och okända personer från varje 
århundrade funderar och ställer frågor till Stjärnskådaren som 
berättar och demonstrerar instrument.

F.d domkyrkoorganisten och avhållne lundaprofilen Folke Alm
var under många år körens ledare. Bland det sista han gjorde var
att skriva Sensmoralsången och Munkgången för kören. Det är 
med andra ord dags för postumt uruppförande i Lund! 

Medverkande: 

Astronomen: Arne Sikö
Piano: Bernt Andersson
Kontrabas: Tommy Schelin 
Trummor: Lars Mohlin 
Bildspel: Anton Franzén 

Halmstad kammarkör
Dirigenter: Hans Johansson och Bernt Andersson

Klockan är slagen
Munkgången                                   Folke Alm
Munken och Dantes 
Alta trinita beata (procession) Anon
Urmakaren och Konjunktionen
Blinka lilla stjärna arr. Sven Berger
Kopernikus och Cassiopeia
Amatemi ben mio L Marenzio (1553-99)
Galilei, Saturnus och Jupiter

      Pavane                                                Attaingnant
Contraponto bestiale alla mente A Banchieri (1568-1634)
Newton och Halleys komet
Aftonkväde (Fredmans sång nr 32) C. M. Bellman (1740-95)
Myter och Andromeda
Jungfrun gick åt lunden, den sköna A. Söderman (1832-76)
Journalisten, natten och meteoriten
Hunden sjunger för månen                 L. Boldeman/B.G Hallqvist
Oändligheten och astrologin
Sensmoralsången                                Folke Alm           

      Jorden och drömmarna 
      Stardust                                              Arr: Bernt  Andersson 



Hans Johansson, Halmstad, är bl a välkänd dirigent och har verkat 
som kyrkomusiker i många år, samt som sångpedagog vid 
Musikhögskolan i Malmö. 

Arne Sikö, civiling. från LTH, f.d. fysiklärare vid Polhems-
gymnasiet i Lund, författare och nu lärare bl.a i astronomi vid 
Högskolan i Halmstad

Halmstads kammarkör
www.halmstadskammarkor.se

Arrangörer:

Allhelgona församling i samarbete med 
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 
och Sensus

     BLINKA LILLA STJÄRNA 
 DÄR….

Lunds stjärnhimmel under sjuhundra år.
Musikaliska skrönor, vetenskapskavalkad, levande 
ljus och kosmiska bilder

        
        Halmstads kammarkör
        Allhelgonakyrkan 7 feb 2009, kl 17.00
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