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Nyhetsbrev 28 sept 2016
Snart 2017 – då blir det
festival!
Som ni tidigare kunnat se i
inbjudan blir det en Blanka
Varberg Choir Festival på
Kristi Himmelsfärdshelgen
den 26 – 27 maj.
Styrelsen för evenemanget
har jobbat på under året
och nu börjar det klarna allt
mer kring innehåll och
utformning.

Bibehållet framgångs‐
recept
Vi behåller de stora linjerna
från 2015.

Körernas egna konserter
Körframträdanden av delta‐
gande körer på fredag em
och lördag fm i olika lokaler
i Varberg. Varje kör får ca 30
minuter till eget förfogande
och delar föreställningen
tillsammans med ytterligare
två körer.

Gemensam konsert på
torget
På
kvällen
blir
det
vårkonsert med samtliga
körer på Varbergs torg.
Dirigent
blir
Anders
Berglund och några av
solisterna kommer också att
delta.

Lördagskonserten
Stor konsert med tusen kör‐
sångare, gästartister och or‐

kester blir det i Varbergs
Sparbankshall på lördag
kväll.

Anders Berglund dirigerar
Anders leder konserterna
både på torget och i Spar‐
bankshallen.

Gästsolister
Loa Falkman och Emmi
Christensson är våra sång‐
solister.

Biljetter
Vi kommer att sälja ca 1000
biljetter till konserten i
Sparbankshallen. Vi jobbar
också hårt med att få spon‐
sorer och pengar från olika
fonder etc.
Biljetter kommer att kunna
köpas via
www.visitvarberg.se eller
via körerna.

Musikalisk solist är Magnus
Johansson på trumpet.

Vi hoppas att många kom‐
mer att köpa ”julklapps‐
biljetter”.

Orkestrar

En hemlis

Alla delar är ännu inte på
plats när det gäller delta‐
gande musiker, men i dags‐
läget ser det följande orkes‐
termix som gäller: Gästrio,
Varberg Big Band och en
violinistsektion.

Vi har en förhoppning om
att få hit Sveriges Radios
”Melodikryss” i direktsänd‐
ning på lördagen. Slutgiltigt
besked kan inte ges förrän i
slutet av året. Låt oss hop‐
pas!

Repertoaren

Kontaktlista

Vår repertoargrupp jobbar
med en lämplig blandning
som ska passa körerna,
solisterna och framförallt;
det vi tror att publiken
kommer att gilla.

Anmälda körer
Vi har i dagsläget ca 600 an‐
mälda körsångare. Vi har
plats för ytterligare 400.
Hjälp oss att tipsa och på‐
verka dina körkollegor.

Bifogar en lista på alla namn
i styrelsen och lite kortfattat
vad vi speciellt ansvarar för.
Kontakta oss för önskemål
och förslag.

Vi ses i maj
2017!
Hälsningar Blankastyrelsen
Svante Gordh
Ordförande i BCF

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

Adminstration och ekonomi
Svante Gordh
0707 96 61 59
svante@gordh.se
Birgitta Lennermo
0706 99 04 15
birgitta.lennermo@campus.
varberg.se
Lennart Hedström
0706 88 56 09
h.lennart.hedstrom@gmail.
com
Arenaansvarig
Jochum Berneus
0340 69 02 04
Jochum.berneus@varbergevent.se

