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Nyhetsbrev 22 mars 2020
Vi trycker på
pausknappen!!
Ni har tidigare fått ett särskilt
mail om Blankafestivalen och
Coronapandemin. Jag skrev där
att vi skulle ge ett besked i god
tid om vad vi beslutar med
anledning av Coronapandemin
och årets festival.
Bara för några veckor sedan
trodde vi faktiskt att det skulle
kunna vara möjligt att genomföra
festivalen.
Idag är vi ju alla väl medvetna om
det allvarliga läget och vi kan
därför inte göra annat än att
trycka på ”pausknappen” och
skjuta upp festivalen till år 2021.
Så tråkigt för alla inblandade men
vi gör det i vetskap om att ni alla
har förståelse för beslutet. Nu får
vi rikta in oss på att förhindra
smitta, vårda de sjuka och
försöka få hjulen i samhället att
rulla på så gott det nu går.
Vårt beslut innebär alltså att:

BLANKA VC Festival skjuts
upp till den 14-15 maj 2021.
Vi kommer givetvis att
fortlöpande informera om vad
som händer och hur vi tänker
kring de beslut och den planering
som ”pausläget” innebär.
Vi ställer också in vårens
gemensamma körrepetitioner i
Varbergs kyrka.

Här följer några frågor och de
svar som vi kan ge i dagsläget:

Får vi sjunga med Rickard, Emmi
och Jakob även 2021?

Blir det samma upplägg som var
tänkt för Festivalen 2020?

Annika Werdelin har haft kontakt
med artisterna och de har
förståelse för beslutet och vill
gärna vara med även nästa år
(med reservation för kommande
ändringar i deras övriga
program).

Det blir samma repertoar och vi
skall göra vad vi kan för att få
samma musiker och orkestersammansättning som planerat.
Det blir en torgkonsert och egna
konserter i lediga lokaler i
Varbergs centrum.
Arena Varberg har vi redan
bokat.
Vad händer med inbetalda
anmälningsavgifter?
Tyvärr kan vi inte betala tillbaka
några anmälningsavgifter.
Anmälningsavgifterna täcker
precis de utlägg vi haft för
nothäften och musiktjänsten
”We Are Voice”.
I de kontakter som vi haft med
”We Are Voice”, så har de lovat
att körerna skall få tillgång till
deras tjänster minst tre månader
innan konserten 2021.
Vad händer med köpta biljetter
till konserten?
Alla biljetter betalas tillbaka.

Kan vi lova att det blir en festival
2021?
Vi är en ideell förening som
arrangerar festivalen utan eget
vinstintresse. Deltagaravgifterna
betalar i stort de utlägg vi har för
körernas medverkan.
Våra sponsorer ger oss möjlighet
att arrangera en konsert med
artister, orkester, ljud och ljus,
lokaler mm.
Det är vår förhoppning att även
våra sponsorer kan trycka på sin
pausknapp och återkomma 2021.
Föreningens ekonomi klarar ett
uppehåll och styrelsen är så stark
och hängiven att vi kan försäkra
er om att festivalen 2021 blir
av!!!
Finns det något positivt att se
fram emot?
En provocerande fråga i ett
allvarligt läge, men ändå …
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Vi har redan börjat undersöka
vad som skulle kunna göras
under hösten och nästa vår för
att behålla energin och längtan
till 2021.
Tänk om vi kunde få till inspelade
repetitioner från olika körer.
Kanske smakprov på vad ni
tänkte sjunga på er egen konsert
etc. etc.
Var rädda om er därute i körerna,
sprid inte smittan och ladda,
ladda energi för en makalös
BLANKA Varberg Choir Festival
2021.
Hälsningar
Blankas styrelse
Svante Gordh
Ordförande i BVCF

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
Jochum Bernéus
0340 69 02 04
jochum@berneus.se

