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Nyhetsbrev september 2019
Hej igen med första Nyhetsbrevet inför 2020 års
Blanka-festival.
Nu har det snart gått 2,5 år sedan
Festivalen 2017. Den här gången
blir uppehållet tre år. Vi tror och
hoppas att du kan se att vi nyttjat
tiden till kloka förberedelser och
nyheter till denna vår tredje
festival.

Nu väntar vi bara på din
körs anmälan!
Men vänta inte för länge med din
anmälan. Vid förra festivalen fick
vi tyvärr tacka nej till några körer
eftersom kvoten var fylld.
I dagsläget har vi ca 250 platser
kvar.

Distribution av noter och
arrangemang i samarbete
med ”We are voice”.
Vi har etablerat ett samarbete
med företaget ”We are voice”, så
att vi lätt och snabbt ska kunna få
ut noter och arrangemang via
deras app.
Det innebär att varje körsångare
via sin Smartphone får tillgång till
noter och inspelade stämmor.
Stämman syns och ”hörs” i
notraden och på så sätt kan varje
sångare också öva hemma.

Om din kör inte är med –
var med i ”Popup-kören”.
Vi vet att många gärna vill vara
med och sjunga på den stora
konserten. Nu ser vi en möjlighet

för enskilda körsångare att vara
med via We are Voice-appen. Ett
enskilt deltagande kostar 300
kronor. Man får då tillgång till
repertoaren, får vara med på alla
öppna repetitioner under våren,
samt sitter med i sin stämma och
sjunger med under konserten.
Läs mer på hemsidan.

Körrepertoaren är klar och
läggs nu ut på ”We are
voice-appen”.
Programmet är klart med noter
och arrangemang och det hela
spelas just nu in av ”We Are
Voice”. Allt skall vara inspelat och
färdigt till den 31 oktober, men vi
lägger ut styckena löpande allt
eftersom de blir klara.
Annika, Gunnar och Torgny har
tillsammans med Gunno
Palmqvist, som blir konsertens
dirigent, knåpat ihop en varierad
och fin körrepertoar. Den är
igenkännande för både publik
och sångare och också anpassad
till våra solisters önskemål till en
musikalisk helhet.

Tillsammans! Festival och
konsert – lika viktiga!
Vi har vinnlagt oss om att skapa
en festival där vi kan stimulera till
roliga och utvecklande möten
mellan körer och sångare. I
musiken blir och är vi
tillsammans. Ett begrepp som
också är festivalens ledord.

Konsertlokalerna är färre och
ligger alla centralt och
programmen har gjorts ”tajtare”
- allt för att stimulera och ge
bättre möjligheter för möten och
upplevelser tillsammans.

Vi har fått våra önskeartister!!
Rickard Söderberg var med första
året och är verkligen en
önskeartist på vår lista. Lika roligt
är det att musikalstjärnan Emmi
Christensson kan vara med.
Gunno Palmquist dirigerar
festivalorkestern och den stora
konsertkören. Att Gunno har
kunnat vara med från första
början betyder mycket – vi får nu
ett samarbete från start som
inkluderar såväl repertoar,
arrangemang som övrigt
musikaliskt upplägg.
Jakob Antonér, vår fantastiske
bassångare från Varberg, gör
solisttrion komplett.
Hälsningar Blankastyrelsen

Svante Gordh
Ordförande i BCF
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Kontaktlista
Mail:
info@varbergchoirfestival.se
Hemsida:
https://www.varbergchoirfestiv
al.se/
Facebook: BLANKA Varberg Choir
Festival

Musikalisk helhet:
Annika Werdelin
0733 24 25 92
annika.werdelin@gmail.com
Torgny Söderberg
0705 42 15 59
tsmp@telia.com
Gunnar Törnqvist
0708 87 11 87
gunnar@gunnartornqvist.se

Festivalarrangemang och
körernas egna konserter
Johnny Westling
0722 05 87 68
johnnywestling09@gmail.com

Kör- & sponsorkontakter
Margareta Movert Hedström
0728 53 33 22
movert.hedstrom@gmail.com

Hemsida & marknadsföring
Margareta Hallberg Jörbro
0734 13 03 70
margaretaobengt.jorbro@telia.com
Johnny Westling
0722 05 87 68
johnnywestling09@gmail.com

Adm. och ekonomi
Svante Gordh
0707 96 61 59
svante@gordh.se
Birgitta Lennermo
0706 99 04 15
Birgitta.lennermo@tek.se
Lennart Hedström
0706 88 56 09
h.lennart.hedstrom@gmail.com
Lasse Nyman
0706 316354
lasse@kommunimera.se

Arenaansvarig:
Jochum Bernéus
0340 69 02 04
jochum@berneus.se

