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SINGLAR

Köp så här:
Skicka ett SMS med ”CD”, hela titeln och din postadress.
Betalar gör du med Swish till 0706-441407 när du har fått varan
och är nöjd. Frakt tillkommer med 13 kr.
Lyssna på www.hogtidsmusik.nu

Ett sorgens hjärta – Niklas Kihlstedt Rangberg. Release 2020.
59 kr
Fin present till någon som har lämnats i sorg och saknad.

Ett sorgens hjärta – Gitarr, orgel och stråkar. (Soundcloud)
Release 2021. 39 kr
Passar bra till begravningens avsked vid kistan.

Ett sorgens hjärta – Peter Eksell. Release 2020. 59 kr
Arrangerad för tenor, symfoniorkester och kör.
Fin present till någon som har lämnats i sorg och saknad.

Höstens sista ros. Release 2021. 59 kr
Om allt det vackra i ett slutskede.
Passar till exempel vid begravning, som present till någon vars
anhörig har gått bort.

Sång till Hemberget. Release 2021. 59 kr
Om förbundet med skogen och kojan och tillbakablick på
ålderns höst.

Studentsången. Release 2021. 59 kr
Jazzig, cool tolkning av Studentsången.

Tillsammans går vi ut. Release 2021. 59 kr
Bröllopsvisa.

Det är för kallt i Köla. Release 2021. (Soundcloud). 59 kr
Om hur det kan vara att bo i byn Årjäng i sydvästra Värmland.

Ukraina (Largo). Release 2022. (Soundcloud). 59 kr
Orgelmeditation (improvisation). Passar också vid begravning.

Årstider. Release 2016. (Soundcloud). 59 kr
Pianoimprovisation. En hyllning till våra årstider.

Stardust. Release 2016. (Soundcloud). 59 kr
En hyllning till de livgivande stjärnorna.

Är julen en dröm en saga. Release 2021. 59 kr
Sången är en längtan efter den jul som knyter an till den tid då
glädjens budskap om en nyfödd pojke spreds över jorden.

Vår tomtefar. Release 2021. (Soundcloud) 29 kr
En skojfrisk låt om tomtefar som har ätit för gammal gröt…
Att ge bort i julklapp!

I en soluppgång som aldrig tar slut. Release 2022. 59 kr
Om glädjen att segra över Corona.
Tack till alla fina och duktiga elever från Klässbols skola klass 5
som körade!

Varsamt. Release 2021. 29 kr
1. Ett sorgens hjärta – Niklas Kihlstedt Rangberg
2. Höstens sista ros
Fin present till någon som har lämnats i sorg och saknad.

ALBUM

Tonart. Release 2021. 95 kr
1.
2.
3.
4.
5.

Studentsången
Sång till Hemberget
Tillsammans går vi ut
Höstens sista ros
Ett sorgens hjärta

By the sea. Instrumental. Release 2022. 95 kr
1.
2.
3.
4.
5.

By the sea
Stardust
Ett sorgens hjärta
Årstider
Ukraina (Largo)

