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Nyhetsbrev mars 2020
Snart bara två månader
kvar!
Hej igen med förhoppning att era
förberedelser, övningar mm
löper på som ni önskat och
planerat.
Vi i arrangörsstaben tycker att vi
har koll på läget så långt som vi
kan förutse och planera, men
givetvis poppar det ständigt upp
frågor som vi gör vårt bästa för
att besvara och reda ut.
Det här Nyhetsbrevet innehåller
information om:












Repertoaren
Gemensamma repetitioner i
Varbergs kyrka
Körernas egna konserter
Tider och platser
Mat och dryck
Körledarlunchen
Biljetter
We Are Voice
Konserten på torget
Lördagskonserten
Efterfesten

Det blir inga ändringar i
nothäften, men däremot
kommer vissa avsnitt ur körstyckena utgå för körerna. Det
gäller inledningen i de stycken
som solisterna sjunger
tillsammans med körerna i
Anthem och Gabriellas sång.
Annika kommer att ha
direktkontakt med er via mail om
vilka dessa avsnitt är och hur hon
i övrigt har planerat med
orkester, intonation etc.

Gemensamma repetitioner
i Varbergs kyrka
Vi har lagt ut fyra tillfällen i vår
då din kör kan komma till
Varbergs kyrka för att öva med
Annika Werdelin. Datum och
tider för dessa övningar är:




Den 22/4 klockan 19.15
under ledning av Annika
Den 29/4 klockan 19.15
under ledning av Annika
Den 6/5 klockan 19.15 under
ledning av sångpedagog
Matts Johansson
Den 13/5 klockan 19.15
under ledning av dirigenten
Gunno Palmquist

Vi hoppas du får svar här, annars
är du som vanligt välkommen att
höra av dig på mailen:
info@varbergchoirfestival.se



Repertoaren

För er som inte har möjlighet att
ta er till Varberg för att vara med
på dessa övningar men bor på
samma ort, har kanske möjlighet
att arrangera egna gemensamma
repetitioner.

Annika Werdelin som ansvarar
för den musikaliska helheten, har
tillsammans med vår dirigent
Gunno Palmqvist och solister,
fastställt hur musiken ska
framföras och sjungas.

Är kören en manskör eller
damkör, har vi fått exempel på
att man besökt andra körer och
då förstärkt stämmorna och
samtidigt fått lyssna på helheten.

Körernas egna konserter
Efter en del pusslande ligger nu
konsertplanen för körernas
framträdanden klar. Den ligger
med som bilaga till detta brev.
De körer som ska göra egna
framträdanden kommer att få en
kontaktperson som ska vara
behjälplig med att svara på
frågor, samt finnas på plats när ni
ska framträda. Ni kommer att få
ett särskilt mail med denna
information.
Vi har bytt ut en lokal (Rådhuset)
mot en ny (Spegelsalen).
Spegelsalen ligger i Varbergs
Stadshotell och den lokalen har
hela tiden varit vårt förstaval,
men det är först nu som vi fått
klartecken om att kunna använda
den.
Rådhuset kommer att fungera
som lokal för uppsjungning etc.
På egna initiativ från inblandade
manskörer blir det en särskild
Manskörskonsert på lördagen.
Fantastiskt kul och spännande
tycker vi. Utöver denna möjlighet
att göra saker TILLSAMMANS, har
vi reserverat två platser i
anslutning till Varbergs torg, där
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spontansång gärna får ljuda på
lördagen.

Tider och platser
Information om detta hittar du i
bilagan ”Arena Varberg Tider”.

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

Mat och dryck

Biljetter kan även köpas via
www.tickster.com men kostar då
325 kronor.

Efter repetitionerna i Arenahallen
på lördagen blir det ett längre
uppehåll tills konserten startar.

Utökat samarbete med
We Are Voice

Körerna kan därför förboka mat
(pastasallad) som då kommer att
serveras efter repetitionerna.
Även till efterfesten kan körerna
förbeställa mat (mingelbricka).

Vi har fått ett erbjudande från
företaget bakom ”We Are Voice”
som vi gärna vill förmedla till er.
We Are Voice erbjuder hela sin
musikkatalog ända fram till
Blankafestivalen!

All information om maten och
hur man beställer, betalar etc
lämnas i särskilt mail som skickas
ut senare.

Detta betyder konkret att alla
festivaldeltagare får tillgång till
hundratals professionellt
inspelade stämfiler och noter som
ni kan öva på.

Körledarlunchen

Passa på att testa för framtida
behov.

På fredagen med start klockan 12
bjuder vi alla körledare på lunch
på Stadshotellet. Förutom att äta
lunch blir det ett tillfälle för körledarna att få information och att
ställa frågor.
Anmäl ert deltagande i körledarlunchen redan nu till Margareta Movert Hedström på
info@varbergchoirfestival.se.

Köp biljetter direkt via
kören.
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.

Konserten på torget den 22
maj kl 20.00
Repertoaren på torget blir en mix
av kända vårsånger/körstycken,
samt något från solisterna.
Programmet presenteras om två
veckor. Rickard Söderberg
invigningstalar.

Lördagskonserten
Konserten kommer att gå av
stapeln i ”Arena
Varberg/Sparbankshallen”. Den
ligger på ca 1,5 km
promenadavstånd från torget.
Publikmax är 1 300 st. Orkestern
kommer att bestå av Varberg Big

Band, förstärkt med bl.a. stråkar,
träblås, synt och komp.
Körerna kommer att stå körvis
och bli anvisade platser.
Ljud och ljus monteras för
konserten men vi rekommenderar körerna att köpa egna
”läslampor” om man vet om att
man har svårt att se i svagare ljus
(det finns billiga och enkla sådan
som man fäster på bladet).
Övrigt om tider hittar du i
bilagan.

Efterfesten
När konserten är slut kommer
stolarna att köras ut ur lokalen
och vi dukar upp ett antal bord.
När vi alla fått mat och dryck
börjar vår efterfest!!!
Scenen finns kvar för spontana
uppträdanden och vi tror också
att det kommer att bli
”bordsutmaningar”. Kort sagt:
Det blir ett angenämt, ljudligt liv
och stök!
Anmälan till efterfesten (antal
personer) görs i samband med
att ni beställer mat (särskilt mail
kommer om detta).

Läs mer på vår hemsida!
Här får du bl.a. en presentation
av vilka körer som är med.
https://www.varbergchoirfestiv
al.se/

Hälsningar från
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

