Vårkonsert med Con Brio
i Gildeskål gamle kirke

Etter over 55 års drift, er Con
Brio fortsatt et aktivt lite kor.
Koret tar sikte på å være et tilbud
til sangere som ønsker større
utfordringer enn dem man møter
i ordinære amatørkor. Likevel er vi
fortsatt et kor som hovedsakelig
består av erfarne amatører.
Vi beveger oss innenfor de fleste
musikalske sjangere, og vi har
de siste årene vært innom både
jazz, viser, klassiske verk og
kirkemusikk. Koret er stadig på
utkikk etter nye utfordringer, og
det å skape noe nytt sammen
med andre, er hele tiden

drivkraften i det vi gjør. Dette
fører til at vi opparbeider oss
et godt nettverk av kunstnere
og kulturinstitusjoner, som
vi samarbeider med når nye
prosjekter skal gjennomføres.
Vi i Con Brio føler oss svært
privilegert som har Trond H.F.
Kverno som vår musikalske leder,
og vi synes det er interessant
å ha mulighet til å fordype oss
i Kvernos komposisjoner, med
instruksjon av komponisten selv.
Velkommen til konsert!

Now is the month of Maying

Thomas Morley

Sing we and chant it

Thomas Morley

Weep o mine eyes

John Bennett

(1575-1614)

Fine knacks for Ladies

John Dowland

(1563-1626)

Come Again

John Dowland

Tanzen und springen

Hans Leo Hassler

What if I never speed

John Dowland

Gavotte
J. S. Bach
		

(1557/8-1602)

(1564-1612)

(1685-1750)
arr. Anders Öhrwall

If Ye love me

Thomas Tallis

(1505-1585)

Ave Verum

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Ave Verum Corpus

Trond H. F. Kverno

Ave Maria

Trond H. F. Kverno

Tantum ergo sacramentum

Trond H. F. Kverno

O lue fra Guds kjærlighet

trad/arr. Trond H.F. Kverno

(1945-)
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Trond Hans
Farner Kverno
Dirigent Con Brio

Det finnes ikke det kor med respekt
for seg selv som ikke har sunget noen
av Trond Kvernos komposisjoner,
verk eller arrangement.
Trond Kverno ble dirigent for
Con Brio fra 2016 og vi har hatt
et spennende og lærerikt samarbeid
med ham de siste årene.

Trond Hans Farner Kverno er
anerkjent nasjonalt og internasjonalt
som blant annet komponist,
professor i kirkemusikk ved Norges
Musikkhøgskole, musikkpedagog,
organist, korleder, biskop innen
Independent Orthodox-Catholic
movement siden 1998 og mye mer.
Trond har vært bosatt i Bodø siden 2011.

