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Nyhetsbrev november 2016
Senaste nytt
Hej igen!
Vi som jobbar med förberedel‐
serna för Blanka Varberg Choir
Festival börjar nu känna att ”det
här kommer att bli riktigt, riktigt
bra”. Artisterna är bokade, or‐
kestrar och övriga musiker likaså
och vi har framförallt kunnat
glädja oss åt det stora intresset
från olika körer som vill vara med.
Vi har i dagarna tvingats säga nej
till flera körer eftersom vårt tak på
1000 kördeltagare redan är nått
och detta med råge.
Nu återstår planeringen av reper‐
toar och att stort antal praktiska
frågor som bl.a. handlar om att se
till att ni som kommer får en fin
helg tillsammans med gemenskap
och stort musikaliskt utbyte. Ne‐
dan följer några korta notiser som
ger er en bild av planeringsläget.

Gemensam repertoar för
körerna
Vår repertoargrupp jobbar med
en lämplig blandning som ska
passa körerna, solisterna och
framförallt; det vi tror att publi‐
ken kommer att gilla.
Detta arbete beräknas vara klart
fram till jul.
Den gemensamma repertoaren
framförs på Varbergs torg på fre‐
dagskvällen och i Sparbankshallen
på lördagskvällen.

Noter
Varje deltagare kommer att få ett
eget nothäfte Det beräknas
kunna distribueras till körerna i
januari.

Anmälda körer

oss därför med bilder och uppgif‐
ter om er kör. Har ni egen hem‐
sida etc. så bifoga en länk.
Skicka materialet till Margareta
Movert Hedström (se kontakt‐
listan).

Betalning ‐ viktig
påminnelse!
Anmälan är inte fullt ut registre‐
rad förrän anmälningsavgiften är
betald. Detta måste vara klart
före den 25 november.

Boende
Till hjälp för er som behöver boka
logi, bifogas en med tips på hotell
mm. Den finns också på vår hem‐
sida.

Biljetter
Biljetter finns nu att köpa via
www.visitvarberg.se.

Kvinnlig solist blir Karin Dahlberg
som är en framgångsrik, internat‐
ionellt verksam sångerska/sopran
med bred repertoar.

Vi räknar med att kunna ta in ca
1 100 körsångare. Som jag skrev
inledningsvis så finns flera körer
på kö, men vi måste hålla på att
den musikaliska upplevelsen och
säkerheten inte äventyras. Kon‐
sertlokalen kommer att fyllas med
minst 2 500 personer, så vi har ett
stort ansvar att se till att det hela
fungerar med ljus och ljud och
tömning av lokalen.

Trumpetaren Magnus Johansson
är även detta år konsertens in‐
strumentale artist.

Bilder och uppgifter till hem‐
sidan

Hälsningar Blankastyrelsen

Vi tror att alla är nyfikna på ”vilka
är körerna som kommer”. Hjälp

Svante Gordh
Ordförande i BCF

Artister
Loa Falkman är som vi informerat
om tidigare vår manlige solist.

Orkester är Varberg Big Band med
gästmusiker.

Annonsering av konserten som
ett ”julklappstips” kommer att
ske i december.
Vi tror att biljetterna tar slut
ganska snabbt så informera
gärna era körmedlemmar så att
man är ute i god tid.

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

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

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.com

Administration och ekonomi
Svante Gordh
0707 96 61 59
svante@gordh.se
Birgitta Lennermo
0706 99 04 15
birgitta.lennermo@campus.varbe
rg.se
Lennart Hedström
0706 88 56 09
h.lennart.hedstrom@gmail.com
nnart.hedstrom@gmail.com

Arenaansvarig
Jochum Berneus
0340 69 02 04
Jochum.berneus@varbergevent.se

