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Nyhetsbrev november 2019
Nu är det röd lapp på
luckan!

Köp biljetter direkt via
kören.

Nu är det definitivt stängt för fler
anmälningar till 2020 års Blanka
festival. Vi är tusen körsångare, i
ett fyrtiotal körer som ses i maj
nästa år. Underbart och roligt
säger vi i arrangörsstaben, men
också med nervig förväntan att vi
ska kunna få allt i ordning och
kunna leva upp till allas
förväntningar i vårt mottos anda:
TILLSAMMANS.

Vi vet sedan tidigare år att de
bästa försäljarna av biljetter
finns i körerna. Din kör kan
därför beställa önskat antal
biljetter på info@varbergchoirfestival.se. Vi skickar sedan faktura och beställt antal
biljetter.

Alla sångare får egna
nothäften!
Det är nu definitivt klart att alla
deltagare får ett eget nothäfte.

Med det här förfarandet kostar biljetterna 300 kr (ingen
förmedlingsavgift läggs till).

Hur går det med användandet av appen We are
Voice?

Körernas egna konserter
Vi har en grupp som just nu
försöker lägga pusslet med att få
ihop alla körer, tider och lokaler
till festivalens ”körstafett”. Vi
återkommer med information
om detta i nästa Nyhetsbrev.
Tiden för varje körframträdande
är satt till 25 minuter och vi har
tre olika lokaler för
framträdandena; Varbergs kyrka,
Varbergs Teater och ”Rådhuset”.
Vi kommer också att ha ”öppna
körarenor” utomhus där spontan
körsång kan ljuda.

Läs mer på vår hemsida!

Vi jobbar hårt för att få häftena
klara och kunna skicka ut till
körerna så snart som möjligt.

Vi har inte fått några frågor om
användandet, så vi hoppas och
tror att det gått bra att logga in
och börja använda appen.

Här får du bl.a. en presentation
av vilka körer som är med.
https://www.varbergchoirfestiv
al.se/

Biljetter till konserten finns
nu till försäljning.

Vi tycker själva att inspelningarna
är bra och noterna tydliga.
Vi noterar dock att bara ett
hundratal har loggat in. Kan det
bero på att det ändå är så att det
är krångligt? Ni får höra av er i så
fall, så får vi göra nya
instruktioner.

Varma julhälsningar
Blankastyrelsen

Sök på www.visitvarberg.se,
under Komedianten/Varberg.
Eller direkt på länk:
www.tickster.com
Du kan även köpa över disk på
Komedianten (Biblioteket i
Varberg).
Biljetterna kostar 300 kronor + 25
kr i förmedlingsavgift.

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:

Adm. och ekonomi
Svante Gordh
0707 96 61 59
svante@gordh.se

Annika Werdelin
0733 24 25 92
annika.werdelin@gmail.com

Birgitta Lennermo
0706 99 04 15
Birgitta.lennermo@tek.se

Torgny Söderberg
0705 42 15 59
tsmp@telia.com

Lennart Hedström
0706 88 56 09
h.lennart.hedstrom@gmail.com

Gunnar Törnqvist
0708 87 11 87
gunnar@gunnartornqvist.se

Kontaktperson appen ”We
Are Voice”

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

Lasse Nyman
0706 316354
lasse@kommunimera.se

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

