
BLANKA Varberg  
Choir Festival 

Två dagar av körsång i hela Varberg
Njut av skönsång från över 1200 körsångare, Loa Falkman - baryton, sopranen Karin Dahlberg,  

trumpetvirtuosen Magnus Johansson, tenoren Adrian Alebo Andersson, Varberg Big band förstärkt med  
stråkar och andra musiker under ledning av dirigenten Anders Berglund. Gör en musikalisk promenad  

och besök våra konsertplatser i staden. Fri entré på allt utom den stora finalen i Sparbanken.

PROGRAM

LÖRDAGEN 27 MAJ
10.00-11.30 Apelvikshöjds kyrkokör består av 53 personer.  
Varbergs Gospel har funnits i 13 år och har ett 40-tal medlemmar.

4. PINGSTKYRKAN 
FREDAG 26 MAJ
14.00-15.30 Carolikören från Varberg tycker det är roligt att 
sjunga tillsammans. Kammarkören Concentus från Falkenberg  
har bl.a. framfört en konsert med musik av Burt Bacharach.

5. SÖDERTULL 
FREDAG 26 MAJ
14.00-15.30 Ljudvågen med 25-tal medlemmar från Varberg 
sjunger mycket av våra svenska visdiktare. Morups visgrupp och 
Tonica från Falkenberg, sammanlagt 24 sångare, framför  
Ted Gärdestad samt halländska visor och Benny Andersson.

	  Varbergs lokalaste tidning
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1. VARBERGS TEATER 
FREDAG 26 MAJ
17.30-19.30 Sångsällskapet Sonora från Göteborgstrakten. 
Boys Voice är Varbergs gosskör. Kören består av 15 sång- 
glada killar 6-13 år. Varbergs Student & Ungdomskör består 
av studenter och andra unga vuxna som övar på  
Campus. Varbergs Motettkör framför regelbundet stora  
kyrkomusikaliska verk med orkester i Varbergs kyrka.

LÖRDAGEN 27 MAJ 
10.00-11.30 Carisma är åtta stycken tjejer som gemensamt 
styr kören och sjunger det som faller dem in. Glumstenskören 
ger varje Valborg en traditionell konsert vid Glumstenen i 
Glommens hamn som gett kören dess namn. Alla kan sjunga 
blandar olika stilar och har kul tillsammans!

2. VARBERGS KYRKA 
FREDAG 26 MAJ
14.00-15.30 Bäckebol Vocalis blandad kör som sjunger allt 
från klassiskt verk till gospel. Birgittakören är en damkör från 
Sävedalen med 20 medlemmar som sjunger främst sakral musik. 
Löftadalens Gospelkör är ett glatt, trestämmigt gäng på 10-12 
sångare som oftast sjunger i kyrkorna runt Åsa och Frillesås. 
16.00-17.00 S:t Nicolai Motettkör består av ett 30-tal 
körsångare. Kören är knuten till Nyköpings församling och har 
sin bas i S:t Nicolai kyrka. Oskar Fredriks Vocalis en blandad 
kyrkokör bestående av ett femtiotal sångare. Repertoaren  
omfattar klassisk kyrkomusik såväl som nyare.
18.00-19.30 Skara manskör. Under våren fyller Skara manskör 
95 år. Cantorums manskör från Göteborg räknar in 45 aktiva 
sångare. Sångföreningen Manhem bildades 1890 på Herr- 
hagen i Karlstad. Har idag drygt 60 medlemmar. Varbergs 
Kvartettsällskap består av drygt 40 aktiva sångare.
21.00-22.30 Helsingborgs Motettkör startades 2014 och 
består av 28 unga sångare. Varbergs Kammarkör bildades 
1976 och sjunger främst a capella. Goda Hopp är en a cappella 
grupp som genom 25 år tillsammans sjungit bl.a. ABBA, Elvis, 
Beatles och Rolling Stones.

LÖRDAGEN 27 MAJ
10.00-11.30 Kärra Nå´n sångsugna damer med rötter i Hisings 
Kärra, Göteborg. Kören C.A.T från Halmstad som sjunger högt 
och lågt med stor glädje. Cantorums manskör från Göteborg 
räknar in 45 aktiva sångare.

3. APELVIKSHÖJDS KYRKA 
FREDAG 26 MAJ
15.30-16.30 Con Spirit är en blandad kör från Grenland i  
Norge som i huvudsak sjunger egenarrangerad populärmusik. 
Gospel Voices är verksam i Värö-Stråvalla församling. 
17.30-19.00 After Work är öppen för alla som gillar att sjunga 
och arbetar inom Jönköpings kommun.  Damkören Spectrum 
består av 14 sångare och har en mycket bred repertoar.  
Träslövs kyrkokör med 25 medlemmar sjunger regelbundet i 
sin församlings två kyrkor.

Köp biljett till konserten  
i Sparbankshallen på:  
www.visitvarberg.se,  

Turistbyrån eller  
Akademibokhandeln i 

Varberg.  
225:- + förköp 25:-

Varberg  
Big Band  

spelar upp till 
dans efter  
konserten!

6. HAMNMAGASINET 
FREDAG 26 MAJ
14.15-16.00 Mellami, en sång- och instrumentalgrupp från  
Varberg. Plockepinn, 7 damer från Göteborgstrakten med  
repertoar från den gamla universitetstiden.

7. GALLERIAN 
FREDAG 26 MAJ
14.45 Cantokören, fyra vardera sopraner, altar och basar samt 
en gitarrist. Har en blandad repertoar med allt från modern 
stämsång till äldre allsång.

8. SPEGELSALEN I STADSHOTELLET 
FREDAG 26 MAJ
17.30-19.00 4-ton, sånggrupp från Ullared har bl.a. Björn och 
Benny på sin repertoar. Frillekören med 35 sångare har en 
blandad repertoar med tonvikt på pop och rock. Vox Humana 
med 50 medlemmar sjunger allt från snapsvisor och folkvisor 
till större verk.

9. VARBERGS TORG 
FREDAG 26 MAJ

20.00 Invigning och gemensam konsert
för alla festivaldeltagare.

Då sjunger för första gången alla 1200 sångarna tillsammans  
i en jättekör ledd av dirigentenAnders Berglund, och med  
solisterna Loa Falkman, baryton, sopranen Karin Dahlberg  
och trumpetvirtuosen Magnus Johansson med kompande  

musiker. Talare är Varbergs egna kulturchefer  
Christoffer Bergenblock och Christina Josefsson.

LÖRDAG 27 MAJ
10.00 Himlekören är en kör med många asylsökande från  
asylboendet Björkgården i Varberg. De använder sången för  
att lära sig svenska.
11.00-12.00 Skara manskör fyller under våren 95 år.  
Sångföreningen Manhem bildades 1890 på Herrhagen i  
Karlstad. Har idag drygt 60 medlemmar. Varbergs Kvartett-
sällskap består i dag av drygt 40 aktiva sångare. Cantorums  
manskör från Göteborg räknar in 45 aktiva sångare.

10.  SPARBANKSHALLEN 
LÖRDAGEN 27 MAJ

19.00 börjar den stora finalkonserten som  
avslutar festivalen. Jättekören med 1200 sångare,  
operasolisterna Loa Falkman och Karin Dahlberg,  

tenoren Adrian Alebo Andersson, de fantastiska musikerna 
Magnus Johansson och Varberg Big Band med rejäl  
förstärkning, allt under ledning av Anders Berglund,  

bjuder på stor musikalisk upplevelse.


