Tack till tusen!
__________________________________________________________________________

Andra gången gillt – vilken fest det blev!!!
”Va´ bra det blev!!! GRATTIS till oss alla!
Det kändes att artisterna och körerna tyckte det var kul! Dom gick på topp!
Spontana och underhållande humorinslag varvat med bästa spel och sånginsats. En
kanonshow! (nej inte kanon utan kanon —– med krut!).
Härligt!”
Detta var Torgny Söderbergs spontana reaktion efter festivalen 26-27 maj 2017. Vi andra
som också jobbat med BLANKA Varberg Choir Festival 2017 instämmer till fullo! Hoppas alla
som var med känner samma glädje!!!
Vi hade i år 1200 engagerade körsångare som sjöng av hjärtans lust på olika platser i Varberg
och tillsammans på torget på fredagen, och i den stora finalen i Sparbankshallen på
lördagskvällen! Härligt med denna sångarglädje och gemenskap!
Vi är så lyckliga över detta resultat – en andra gång!! Den första var ju 2015! Vi frågade oss
om det var möjligt att göra det en gång till?? OCH DET VAR DET!!!
Körsångarna sjöng tillsammans med flera av Sveriges mest professionella musiker såsom
Anders Berglund, Loa Falkman, Karin Dahlberg, Magnus Johansson, Varberg Big Band med
mycket erfarna och proffsiga musiker, förstärkta med violinister från Norsk Kringkastingsorkester (Oslo) och Göteborgs universitets musikstudenter (redan professionella)!!!
– flöjt, pukor och pianon och orgelinstrumentalister!!!!
Loa och övriga artister har efteråt uttryckt sin uppskattning över programmet och
arrangemanget!
Repertoaren var i år också musikaliskt mer utmanande än sist!
Dessutom bjöd ju Varberg Big Band upp till dans efteråt!
Bilder
Vi har haft egna fotografer som fotat på stan och i konsertlokalerna. Vi lägger kontinuerligt
ut dessa på hemsidan. Det vore kul att få in fler! Kan göras på Facebook på vår grupp
BLANKA Varberg Choir Festival. Annars går det bra att skicka till vår infoadress.

Utveckling
En del kan förstås bli ännu bättre (eller??). En organisation/ett arbete behöver alltid
utvecklas. Vi har redan fått flera kloka förslag från körledare och medlemmar. Det tar vi fasta
på. Dina förslag är viktiga för oss.
Vädret var med oss hela tiden! Välbesökta konserter överallt i Varberg. Festivalen i
Sparbankshallen var utsåld! 1433 i publiken! Tack alla! Körsångare, musiker, humpare,
bärare, fixare m.m. inkl EM-studenterna från Campus som såg till att det fanns mat på torget
och diverse underhållning utöver körsång på torget.
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