Nyhetsbrev maj 2017
Nu rullar det på ..
Snart bara en vecka tills
festivalstart. Det kommer att bli
fantastiskt!!
Här följer information om tider
och platser. Saknar du något så
kontakta
oss.
Kontaktlista
bifogas.

Detta händer på fredagen
Körledarna samlas för gemensam
lunch och avstämning på
Varbergs Stadshotell kl 12.00.
Stadshotellet hittar ni vid
Varbergs torg.
På Stadshotellet finns även en
”Körbag” att hämta för varje kör.
Här finns en informationsmapp,
med information, karta, utvalda
noter
m.m.
till
varje
kördeltagare. Körbagen delas ut
till körledaren i samband med
lunchen eller kan hämtas från kl
12.00 i BLANKAS sekretariat på
Stadshotellet.
Under eftermiddagen och kvällen
pågår körernas egna konserter på
olika ställen i staden. Information
om tider och platser för samtliga
evenemang finns i infomappen.
I varje konsertlokal där ni ska
uppträda, finns en särskild
körvärd som tar emot er och
hjälper er tillrätta.
Konserten på Varbergs torg
börjar kl 20.00. Kören måste vara
uppställd och på plats kl 19.45.
BLANKAS körvärdar iklädda gula

västar
hjälper
placeringen.

till

med

Detta händer på lördagen
Egna körkonserter enligt schema
på olika ställen i staden.
Samling för uppsjungning och
genrep
i
Sparbankshallen
(Kattegattvägen 26) kl 13.30.
Genrepet börjar kl 14.00 och
beräknas vara slut kl 16.00.
Körerna ska sedan vara på plats
kl 18.45. Konserten börjar kl
19.00.
Efter konserten bjuds alla
deltagare och publik in till
gemensam efterfest med dans till
Varbergs Storband. Vin, öl och
annat att dricka finns till
försäljning.

Andra aktiviteter på stan
På fredagen med start kl 16.00
arrangeras med hjälp av Campus
Eventstudenter olika familje‐
aktiviteter på Varbergs torg. Man
kan lyssna till trubadursång, lösa
musikquiz för barn och vuxna
m.m.
Vi bjuder även på ”pröva på
körsång” kl 18.45. Tillsammans
med Varbergs kammarkör kan
intresserade sångare ställa sig i
stämman och bli instruerade att
sjunga med i ”Uti vår hage”.
Dessa

”prova påare” inbjuds därefter
att vara med i storkörens
framträdande under denna sång.
Tipsa gärna vänner och bekanta
om denna möjlighet.

Mat
På fredagen finns s.k. Foodtrucks
uppställda på Varbergs torg
under eftermiddagen.
På lördag kan de som förbeställt
mat till sin kör, hämta dessa
matpaket när genrepet är
avslutat.
Det har även gått ut en förfrågan
om man vill förbeställa en
tunnbrödsrulle som är tänkt att
serveras efter konserten.
(beställningarna görs via:
Jochum.berneus@varbergevent.se)
Tänk på att i Sparbankshallen går
det inte att köpa mat.

Festivalmärket
Påminn kördeltagarna om att
alltid bära det festivalmärke som
vi tidigare skickat ut till samtliga
deltagare.
Detta
är
en
identifikation körälskare emellan
och ett ”behörighetsmärke” i
Sparbankshallen.
Hälsningar Blankastyrelsen
Svante Gordh
Ordförande i BCF

Kör‐ och sponsorkontakter
Margareta Movert Hedström
0728 53 33 22
movert.hedstrom@gmail.com

Hemsida och marknadsföring
Margareta Hallberg Jörbro
0734 13 03 70
margaretaobengt.jorbro@telia.c
om
margaretaobengt.jorbro@telia.com

Sekretariat
Festivalens jourtelefon +46 707
966 159.
Sekretariat fredag 12.00 ‐ 15.00
Stadshotellet vid torget.
Sekretariat lördag kl 13.00 ‐
17.00 i Sparbankshallen.

Administration och ekonomi
Svante Gordh
0707 96 61 59
svante@gordh.se
Birgitta Lennermo
0706 99 04 15
birgitta. lennermo@tek.se

Hemsidan och Facebook

Lennart Hedström
0706 88 56 09
h.lennart.hedstrom@gmail.com

Ni hittar alltid aktuell information
på vår hemsida:

Arenaansvarig

www.varbergchoirfestival.se

Jochum Bernéus
0340 69 02 04

och på Facebook:
BLANKA Varberg Choir Festival.

Kontaktlista
Musikalisk helhet
Annika Werdelin
0733 24 25 92
annika.werdelin@varberg.se

Torgny Söderberg
0705 42 15 59
music@skara.net
Gunnar Törnqvist
0708 87 11 87
gunnar@gunnartornqvist.se
Arrangemanget med körernas
egna konserter
Johnny Westling
0722 05 87 68
johnnywestling09@gmail.com

jochum.berneus@varbergevent.se

