
      ORTHODOX SINGERS 

conducted by Valeri Petrov 
från Tallinn i Estland grundades i januari 1989 med Valeri Petrov 

som ledare. Alla koristerna är professionella musiker. 

Kören har vunnit ett flertal  pris vid internationella tävlingar och har 

gjort åtskilliga konsertresor i Ryssland, Sverige, Finland, Norge, 

Ungern, Polen, USA, Lebanon och England.  

Sju CD-skivor har sjungits in 1995, 1999, 2002 och 2005. 

 

Efter konserten har ni möjlighet att köpa kör partitur All Night Vigil based 

on the melodies of the Valamo Monastery (For choir (SATB) a capella. Project 

by V.Petrov) CD med ortodox musik som framförs av den Ortodox Singers 

under ledning av Valerij Petrov. 
”CREDO” 

På denna CD kan ni lyssna på sakrala sånger från de länder, där den 

grundläggande tron är den ortodoxa, såsom Ryssland, Georgien, 

Ukraina, Serbien, Bulgarien. Då ni lyssnat på dessa sånger, har ni fått 

en upplevelse av sångstilen i de ovan nämnda länderna.      Skivan 

spelades in 1993. 
 

”TIDIG RYSKORTODOX SÅNG” 

På skivan finns sånger från 15- och 1600-talen framförda i gammal 

rysk sångstil, f.a. den ursprungliga, enstämmiga ”znamennyj” stilen 

och den senare uppkomna ”demestvennyj”-stilen, som kan vara såväl 

en- som flerstämmig och användes vid högtidliga tillfällen. Ni kan 

också lyssna till sånger från Vologda i norra Ryssland samt polyfona 

sånger. Sångerna på denna CD lämpar sig väl att lyssna till vid stilla 

meditation.Skivan spelades in 1995. 
 

”VALAMO” 

Sångerna, som framförs på denna skiva, kommer alla från Valamo 

kloster, beläget på öarna i sjön Ladoga, inte långt från S:t Petersburg, 

och grundlagt redan på 1300-talet. Sångerna på denna skiva sjungs 

enbart av Ortodoxa kammarkören från Tallinn under ledning av 

Valerij Petrov, som också har arrangerat sångerna.Skivan spelades in 

1999.Mycket nöje vid lyssnandet! 
 

”JUL” 

”En Rysk jul” består av en följd traditionella ryska 

julsånger, ”koljadki”, genom vilka de kristna lovsjunger 

Jesu födelse. 

P r o g r a m 

 
1.  Glädjefulla Ljus. Znamennisk sång.  Du glädjens ljus, du återsken av den 

himmelske faderns eviga, saliga härlighet, Jesus Kristus. När solen sänker sig och 

aftonglöden brinner vi kommer för att prisa Fader, Son och Helig Ande. I varje tid, i alla 

evigheter dig vare tack och lov från allt som är och lever. O Kriste, o Guds Son, som 

skänker liv i överflöd. Dig vare lov, dig prisar alla världar. 

 

2.  Agni Parfene. (  JUNGFRU MARIA ) 

 

3.  Noel ”Hulülo”                              Sirisk sång. Traditionella siriska 

julsång. 

 

4.  Sannerligen Är Det Värdigt...  Serbisk sång, Arrang. Kornelij Stankovic. 
Sannerligen är det värdigt att prisa Dig salig, Gudaföderska, Du evigt saliga och I allo 

rena och Moder till vår Gud. Högre vördad än keruber och ojämförligt mera ärad än 

serafer, Du som orörd födde Gud Ordet, sanna Gudaföderska, Dig prisa vi storligen 

 

5.  Halleluja                                                                           ANONIM XVI 

 

6.  I Röda havet. Dogmatikon.  I Röda havet tecknades en gång bilden av den av 

äktenskap orörda bruden: där var Mose, itudelaren av vattnet, här åter Gabriel, undrets 

tjänare. Då tågade Israel torrskodda genom havsdjupet, nu åter föds Kristus av Jungfrun 

utan säd. När Israel tågat genom havet, blev det åter obeträdbart; när den obefläckade fött 

Emmanuel, förblev hon orörd. Du som är och är före allt, och som uppenbarade dig som 

människa, o Gud, förbarma dig över oss. 

 

7.  Gudsföderskans lovsäng                            PAVEL  TCHESNOKOV 
 

8.  Fader Vår                                                        PJOTR TCHAIKOVSKY 

 

9. Fragmenter från ”Kanon Pokajanen”                           ARVO PÄRT 

 

 * Ode I 

 *  Kontaktion 

 *  Ode VI 

 *  Ikos 

 *  Ode IX 
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www.orthodoxsingers.com 
 

Info:      tel. + 372 56 98 63 04 

                                                           + 372 555 868 34 

PO Box 3433 

10506 Tallinn, Estland. 

E-mail: info@orthodoxsingers.com 
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