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Med release i september släpper Lutherska
missionskyrkans kör en ny skiva med titeln
Ropande, viskande. För nionde gången har
kören, som gjort sig känd för sin fina körklang,
sin innerlighet i uttrycket, sina nya sånger och
ärliga texter, samlat sin musik för att med ord
och toner i variationsrika arrangemang beröra,
trösta och ge människor hopp.
På Ropande, viskande blandas, liksom tidigare, nyskriven musik med nya arrangemang
av gamla kända psalmer och läsarsånger. På
skivan, som präglas av stor musikalisk bredd,
samsas jazziga klanger och visa med gitarr och
munspel, med folkton och stilla a cappella. I de
genomarbetade arrangemangen ryms stråkar,
brass och träblås, liksom flera saxofonsolon med utmärkte Sven
Fridolfsson. Bland de 17 spåren finns både skivans titelspår Ropande viskande Gud och
en finstämd version av den välkända psalmen Jesus för världen.
Det är mindre än ett år sedan Lutherska missionskyrkans kör släppte sin senaste och
mycket uppskattade skiva TRÖST. Det är många som sett fram emot uppföljaren som
kommer den 9 september; Ropande, viskande.
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OM KÖREN
Lutherska missionskyrkans kör bestående av ett sextiotal sångare, hör hemma i Lutherska Missionskyrkan
(EFS) i Göteborg. Ledare sedan 1990 är Johanna och Sven Fridolfsson, som även komponerar och arrangerar
merparten av körens sånger. Dessutom bidrar flera av körens nuvarande och tidigare medlemmar med texter
och musik.
OM SKIVAN
Henrik Westbacke står för omslag och konvolut. Lars Nilsson från Nilento studio, som numera spelar in många
av de största jazznamnen såväl som Stockholms filharmoniker, har ansvarat för inspelningen. Liksom vid de tidigare skivorna har Hemsjö kyrka med sin fina akustik varit inspelningsplats. Producenter är Sven och Johanna
Fridolfsson samt Lars Nilsson. Ropande, viskande (LMK 008) kommer att distribueras av Naxos.
TIDIGARE SKIVOR
Kören har tidigare gett ut åtta skivor; Tröst (LMK007), Stanna en stund (LMK006), Hosianna (LMK005) PS –
Lutherska missionskyrkans kör sjunger psaltaren (LMK004), I lusten och längtan (LMK003), Du är (LMK002),
Hela världen sjunger (Signatur 8-9974) Kom nära (LMK001)
Mer om kören kan du finna på lutherska.nu/lmk

