Hej Blankavänner!
Vi skriver detta med anledning av Coronaviruset och vad som då kan hända med vår Festival. Oron är
ju stor vartåt det hela ska ta vägen, samtidigt som det kommer uppmuntrande signaler om att man
lyckas minska smittspridningen. Vi följer medias bevakning och kommer givetvis att rätta oss efter
de rekommendationer som myndigheter och experter ger oss.
På vårt styrelsemöte igår tog vi ett beslut som innebär att vi nu jobbar efter två alternativ: A och B.
Besked vilket alternativ som vi väljer kommer vi att ge den 20 april. Vi hoppas då att kunskapen om
Coronapandemin har ökat så mycket att vi kan ta ett beslut som inkluderar omsorgen om allas vår
hälsa men också omsorgen om att få förverkliga en festival som alla sett fram emot.
Vi har också varit i kontakt med våra artister som stödjer oss i vårt beslut.
Det här innebär våra två alternativ:
A. Festivalen blir av som planerat den 22-23 maj i år.
Planeringsarbetet fortskrider som vanligt och vi hoppas att energin i körerna finns kvar för att
jobba på med sina repetitioner för såväl egna framträdanden som den gemensamma konserten.
B. Festivalen ”pausar” tills nästa år och återkommer med samma repertoar och upplägg som
årets.
Nytt festivaldatum blir då Kristihimmelsfärdshelgen den 14 -15 maj 2021.
Vad som då händer med anmälningar och inbetalda avgifter etc. kan vi i dagsläget inte ge svar
på, men en särskild grupp jobbar nu med detta för att kunna ge er besked.
Vårt beslutsdatum den 20 april är lagt så att alla bokningar av hotell mm. ska kunna avbokas utan
extra avgifter. Vi har också kontakt med hotellen för att diskutera den här frågan. Beställda
biljetter kommer inte att faktureras innan beslutet.

Vi hoppas verkligen att ni, liksom vi, känner för att vara hoppfulla och kan bevara energin i förväntan
på att vi trots allt ska kunna genomföra en fantastiskt Festival tillsammans. Det är ju fortfarande två
månader kvar och mycket kan hända.
Om vi tvingas välja alternativ B, så kommer vi att göra allt vi kan för att vi alla ska gå ut så skadelösa
som möjligt ur denna trista situation. Blanka Choir Festival är ju en ideell organisation, utan löner och
vinstintresse och vi tror att vi kommer få förståelse från er och era körmedlemmar samt från
sponsorer och bidragsgivare. Vi känner tillförsikt inför detta – det sämsta scenariot (B) innebär ju
egentligen bara att vi får längta i ytterligare 12 månader innan vi kan ses TILLSAMMANS i sång och
glädje.
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