Tabernacle Choir at Temple Square tillkännager
Heritage-turnén 2020
SALT LAKE CITY – Världsberömda Tabernacle Choir och Orchestra at Temple Square reser
internationellt på sin kommande turné och framträder i sex städer i fyra nordiska länder och i
Storbritannien under 22 dagar, från torsdagen den 25 juni till torsdagen den 16 juli 2020. Turnén
kommer till följande städer och konserthallar:
Ort
Stockholm, Sverige
Helsingfors, Finland
Köpenhamn, Danmark
Oslo, Norge
Cardiff, Wales
Newport, Wales
Edinburgh, Skottland

Datum
27 juni 2020
30 juni 2020
2 juli 2020
7 juli 2020
10 juli 2020
11 juli 2020
14 juli 2020

Plats
Konserthuset Stockholm
Finlandiahuset
DR Koncerthuset
(information kommer senare)
St. Davids Hall (endast inbjudna)
International Convention Center – Wales
Usher Hall

Konserten i St. Davids Hall i Cardiff är en välgörenhetskonsert för stiftelsen Prince’s Trust med
endast inbjudna gäster. Biljettinformation om övriga konserter tillkännages senare.
Körens vd Ron Jarrett sa att namnet på turnén syftar på körens ursprung med rötter hos tidiga
nyomvända medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga med musikaliska förmågor
som kom från Wales och andra områden som ska besökas på den kommande turnén. ”Vi står på
dessa musikaliska pionjärers axlar, de som skapade ett arv som har haft en positiv inverkan på
hela världen. Det är en ära att kunna dela den glädje och frid som körens musik för med sig på
några av de platser där det hela började.”
Den första dirigenten för Tabernacle Choir, John Parry, var en av de första walesiska
konvertiterna till kyrkan som senare emigrerade till Salt Lake City i Utah. 1849 ledde han 85
walesiska medlemmar i en sånggrupp och ombads inom kort av kyrkans president Brigham
Young att bilda en officiell kör. En annan framtida dirigent för kören, George Edward Percy
Careless, inledde sin musikaliska karriär i London år 1862 efter att ha slutfört sina studier vid
Royal Academy of Music. 1865 tog president Young kontakt med broder Careless och sa:
”Broder George, jag har ett uppdrag åt dig. Jag vill att du blir kyrkans huvudmusiker. Jag vill att
du ska ta Tabernacle Choir och Theatre Orchestra och lägga en grund för god musik.” Och det är
precis vad han gjorde under sin ämbetstid.
Tabernacle Choir reste första gången till Europa år 1955 på en sju veckor lång konsertturné.
Sedan den första stora turnén i Europa har kören turnerat där ytterligare fem gånger: i västra och
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centrala Europa 1973, norra Europa 1982, östra Europa 1991, södra Europa 1998 och centrala
Europa 2016. Kören turnerade i de fyra nordiska städerna för 37 år sedan år 1982. Den har inte
besökt Wales eller Skottland sedan den första turnén i Europa år 1955.
Sedan sin första turné utanför Utah 1893 har kören turnerat omfattande i Förenta staterna och
utomlands. Utöver de tidigare turnéerna i Europa har kören uppträtt i musikens huvudstäder, från
Israel och Ryssland till Japan och Australien. Kören har även rest för att framträda vid
installationen av sju av USAs presidenter. En grupp på omkring 65 orkestermedlemmar har följt
med kören på turnéerna sedan 2005.
Kören, som består av 360 medlemmar och som ofta ackompanjeras av orkestern med över 200
medlemmar, kan också höras varje vecka i utsändningen Musiken och det talade ordet. Det
halvtimmeslånga programmet är världens mest långlivade utsändning och sänds i dag på över
2 000 radio-, teve-, kabel- och satellitkanaler världen över.
Kören och orkestern gör regelbundna inspelningar och har ett eget skivmärke som har släppt
över 90 cd-skivor, dvd-skivor, böcker och andra produkter sedan grundandet år 2003. Körens
senast släppta CD, Let Us All Press On: Hymns of Praise and Inspiration, låg etta på
amerikanska billboardlistans Classical Traditional chart i 3 veckor direkt efter skivsläppet, vilket
är trettonde gången som ett av körens album haft den äran.
För mer information, gå till www.thetabernaclechoir.org/tour. Ytterligare medieresurser finns på
webbplatsen under About Us/Newsroom.
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