
 
 

    

 

 

 

 

Nyhetsbrev mars 2017 

Knappt 80 dagar till ”take 

off”! 

Nu  går  tiden  fort  och  vi  i  arran‐

görsteamet  känner  att  spän‐

ningen  stiger. Har vi hunnit med 

allt? Är alla lokaler, artister, musi‐

ker  bokade?  Hur  går  det  med 

biljettförsäljningen? 

Vi  tycker  att  vi  har  koll  på  det 

mesta, men det dyker  alltid upp 

nya utmaningar. Mest nyfikna är 

vi  förstås på hur arbetet går ute 

hos  er  i  körerna;  fungerar  det 

med  noterna,  gillar  ni 

repertoaren,  har  ni  kunnat  boka 

boende  och  andra  trevliga 

aktiviteter i Varberg? 

Vi  hoppas  att  det  löper  på  bra 

och  om  inte  –  kontakta  oss.  Ni 

hittar adresserna sist i detta brev. 

Körernas egna framträ‐

danden 

Margareta Movert Hedström hål‐

ler  i planeringen  så  att  alla  kon‐

sertlokaler  och  tider  ska  kunna 

pusslas  ihop. Ni har  ju fått önska 

lokal  och  tid  och  Margareta 

lägger  nu  ett  pussel  som  i 

möjligaste mån  ska  kunna  passa 

efter  era  önskemål. Ni  är  säkert 

införstådda med att alla  inte kan 

få  det  man  önskar,  men 

ambitionen  har  varit  att  blanda 

repertoar  och  inriktning  så  att 

utbytet både för  

 

kördeltagare och publik ska bli så 

bra som möjligt.  

Om någon månad kommer vi att 

skicka  ut  information  om  tider 

och platser. 

Hjälp med biljettförsäljning 

För att få hela arrangemanget att 

gå ihop behöver vi sälja 1 200 bil‐

jetter. Ju mindre del av budgeten 

som vi måste lägga på annonse‐

ring för att nå detta mål, desto 

bättre. Vi hoppas därför att kö‐

rernas medlemmar hjälper oss 

genom att påminna vänner och 

bekanta om att vara ute i god tid 

med biljettköpet. I dagsläget har 

vi sålt 400 biljetter och förra 

gången blev det utsålt. Biljetter 

finns på www.visitvarberg.se.   

Noter 

Noterna har skickats ut av Annika 

Werdelin i PDF‐format. Det ut‐

lovade nothäftet kommer kör‐

medlemmarna få i en designad 

mapp som också innehåller in‐

formation, tider, kartor mm. Vi 

tyckte denna lösning var bättre, 

då det också ser ”prydligt ut” 

med en gemensam layout på 

körpärmen. 

 

”Buttons” – våra körmärken 

Vi  har  tagit  fram  ett  nytt  ”kör‐

märke”  som  alla  deltagare  ska 

bära  under  festivaldagarna.  Det 

ska  underlätta  för  körerna  att 

söka  kontakt  med  nya  sångar‐

vänner  och  också  vara  inträdes‐

legitimation  till  konsertlokalen. 

Körer som finns i Varberg har fått 

sina märken  redan  idag. Ni  som 

kommer  från annan ort  får mär‐

kena  när  ni  anländer.  Mer  om 

detta i kommande nyhetsbrev. 

Vi  säljer  också  ett  publikmärke 

för 20 kr styck. Avkastningen från 

denna  försäljning  ska  gå  till  en 

fond  som  ska  kunna  stötta 

framtidens körliv.  

I afton dans! 
När konserten är slut blir det all‐

män dans till Varberg Big Band i 

konsertlokalen.  

Boende 
Till  hjälp  för  er  som  ännu  inte 

bokat  logi;  sök  via  länken hotell. 

Den finns också på vår hemsida.  

 

Hälsningar Blankastyrelsen  

 

Svante Gordh  
Ordförande i BCF 

 

www.varbergchoirfestival.se  

Facebook 



 
 

Kontaktlista 
Musikalisk helhet 

Annika Werdelin  

0733 24 25 92 
annika.werdelin@varberg.se.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 
 

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 

 

Arenaansvarig 
Jochum Berneus 

0340 69 02 04  
Jochum.berneus@varbergevent.se 

 

 

 


