Kören Umeå Vokalensemble har
enligt källor funnits sedan 1991
och består i dagsläget av ca 35
körsångare och leds av Jenny
Lundström.
Kören sjunger allt från klassisk
julmusik till musikal och rock och
vi gillar att hitta på roliga teman
och anlitar gärna duktiga musiker
som ackompanjerar oss.
Vi tar även på oss uppdrag där
vi kan framträda antingen i helkör
eller i mindre grupper på företagsevent, luciatåg på olika företag
och bröllop.
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SNÖVIT
Välkomna till föreställningen snövit!
Snövit är en körföreställning utöver det
vanliga! Med den klassiska sagan som
ram, framförs sprudlande sång och musik,
varvat med berättande.
Det blir en scenisk och musikalisk upplevelse som bjuder på både skratt och gråt
och lämpar sig för såväl stora som små.
Namnet till trots så består repertoaren av
välkänd filmmusik som framförs av kören
Umeå Vokalensemble med band.
Musiken är bl.a. hämtad från filmerna Tarzan, Sagan om ringen, Trollkarlen från Oz
och Mamma Mia.

Vill du sjunga med oss eller kanske anlita oss för ett event kontakta oss gärna via umevok.se!

Medverkande
Kör
Umeå Vokalensemble
Körledare
Jenny Lundström
Regi & Sagofarbror
Peter Irgens
Band
Gitarr: Jonas Holmström
Keyboard: Linnea Israelsson
Bas: Anders Lundkvist
Trummor: Ulf Sundqvist

Det var en gång, i en annan tid, som en god
drottning satt
vid fönstret och broderade...
”Om jag ändå fick en dotter...”

6 I Have a Dream 6
Kungen gifte om sig med en
högdragen och fåfäng kvinna...
”Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem
som vackrast i landet är?”

6 I Feel Pretty 6
Men Snövit växte upp och blev allt
vackrare...
“Snövit vackrast i landet är.”
Den elaka drottningens hat växte dag för
dag. Till slut skickade hon efter en
jägare...
”Tag med Snövit ut i skogen, döda henne.”

6 Live and let die 6
Snövit ber för sitt liv...
”Snälla jägare, ta inte mitt liv!

6 Speechless 6

Snövit sprang ensam och skräckslagen genom
skogen full av vilda djur...

6 sparvöga 6
Snövit kommer utmattad fram till en liten stuga
och lägger sig i en av sängarna...
När det var nästan helt mörkt, kom husets
herrar hem...

6 we will rock you 6
Den förste dvärgen sa:
”Vem har suttit i min lilla stol?”

6 who’s that girl 6
Dvärgarna erbjöd henne att få stanna hos
dem om hon höll ordning i stugan
och lagade mat.

6 9 to 5 6
Drottningen förgiftade en kam, klädde ut sig
till en gammal gumma och begav sig till
dvärgarnas lilla hus...

6 double trouble 6

Så snart de tagit den förgiftade kammen ur
hennes hår kvicknade hon till.

6 i’m still standing 6
Drottningen återvände hem och
ställde sig vid spegeln...
”Snövit tusenfalt vackrare är.”
Drottningen gick än en gång utklädd till de
sju dvärgarnas hus för att slutgiltigt döda
Snövit med ett förgiftat äpple.

6 back to black 6
”Vit som snö, röd som blod och svart som
ebenholts! Den här gången kommer inte
dvärgarna att kunna väcka dig till liv igen!”

6 skyfall 6
När dvärgarna kom hem fann de Snövit
liggande på golvet utan att andas. Hon var
död och förblev död, vad de än gjorde.
De satte sig alla sju runt henne och sörjde
och grät i tre hela dagar.

6 Misty mountains 6

Efter en tid kom en prins
ridande genom skogen... Han skulle akta och
ära henne, som sin allra käraste.

6 You’ll be in my heart 6
Hon öppnade då ögonen, knuffade upp
kistlocket och satte sig upp, hur
levande som helst.
“Jag vill leva med dig, mer än allt annat i
världen!”

6 you’re the one that I want 6
Snövits elaka styvmor var också bjuden till
bröllopet, där fick hon sona sina brott mot
Snövit genom att dansa i ett par glödgade
järnskor.

6 ding dong the with is dead 6
Snipp snapp snut, så var sagan slut...

6 Glory of love 6

6 tack till 6
Jenny Lundström
för att du är världens bästa körledare

Peter Irgens
för att du ger oss så bra regi gång på gång

Erik Långström
för grafik till affischer och programblad

PUBLIKEN
Tusen tack för att ni kom för att se vår körföreställning Snövit!
Följ oss gärna på Instagram och Facebook
för att inte missa kommande konserter
Sprid gärna bilder och filmer ni får med er från föreställningen
och glöm inte att tagga @umeavokalensamble
Vi ses nästa gång!

@umeavokalensamble

https://umevok.se

