
P R E S S R E L E A S E

Vad:  Uruppförande av ”Missa Nova Sofiae” en mässa för SATB, Flöjt och 
 kontrabas. Skriven av Nina Åkerblom Nielsen. Mässan inkluderar
 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus dei
 
När:  Den 18 maj i Sofiakyrkan kl 16.00
 Medverkande är Sofiakyrkans alla körer barnkör, ungdomskör, kyrkokör 
 och motettkör. 

 Flöjt: Ewa Ljungberg. 
 Kontrabas: Mikael Alexandersson
 Sopransolist och kompositör: Nina Åkerblom Nielsen
 Dirigenter: Annica Sjöstrand och Pär Hammarlund

För mer information kontakta Peter Hjalmarsson på 0766 225523 eller hello@pehjaproduction.se 
Information kan också fås på Ninas hemsida http://ninaakerblom.com där också pressbilder går att 
ladda ner.

Så här säger Nina själv om sin mässa:

”Jag har länge haft planer på att skriva en mässa för kör, och nu har planerna äntligen blivit 
verklighet i form av ”Missa Nova Sofiae”. Då jag är född och uppvuxen inom Sofia församling 
och har fått en stor del av min musikaliska fostran där, så kändes det helt naturligt att tillägna 
Sofiakyrkan denna mässa. Den är till viss del inspirerad av östeuropeisk och keltisk folkmusik, 
men framförallt har jag använt mig av mitt personliga tonspråk som innehåller såväl smäktan-
de melankoli som medryckande melodier. Det har varit något av en utmaning att skriva något 
som passar både barn och vuxna, men det känns som om jag har lyckats ganska bra. En annan 
aspekt är att mässan rent musikaliskt speglar det mångkulturella samhället och är samtidigt 
något av en resa genom tid och rum, där det nya och gamla möts. Jag ser hela mässan som 
en enda lång bön om fred och försoning: Från det mollbetonade, klezmerinfluerade Kyriet 
som är som ett desperat utrop och en klagosång över världens sorg och orättvisa, genom den 
irländskt folkliga Sanctus-satsen som är fylld av glädje, det dansanta Benedictus där barnens 
röster får bära fram den ljusa och hoppfulla melodin, och den stilla, meditativa bönen som får 
avsluta i och med Agnus Dei.” 

Nina kommer själv att agera sångsolist och ackompanjerar dessutom sig själv och alla körerna 
på piano. 

Nina är född 1980 i Jönköping och numera även bosatt här. Redan som 4-åring började hon 
göra soloframträdanden och komponera egen musik. Utbildningen gick via Kulturskolans spe-
ciallinje och gymnasiets estetiska program till Musikhögskolan i Göteborg och Kungliga Musik-
högskolan i Stockholm. Hon har turnerat i 20 länder och medverkat på flera CD-inspelningar 
samt i TV och radio både i Sverige och utomlands. 2011 var hon med och invigde Kulturhuset 
Spira med sin egenkomponerade sång Dancing. Bland mer namnkunniga samarbetspartners 
genom åren kan nämnas skådespelaren Sven Wollter, körlegendaren Gunnar Eriksson och 
duon Triple&Touch. 2000 tilldelades hon Svenska kyrkans musikstipendium. Hon har även fått 
mottaga ett flertal andra stipendier och utmärkelser, bland annat Sten A. Olssons kulturstipen-
dium och Kultur – och scenkonstpriset på Jönköpingsgalan 2012.


