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Nyhetsbrev oktober 2020  

Vi håller tummarna 
och hoppas!!! 

Long time no see! Och ”long time 
no song!”. Så skulle man kunna 
travestera, men vi hoppas förstås 
att ni på något sätt har kunnat 
komma igång med försiktiga 
körträffar.  

I min egen kör har vi delat 
sångtiden i fyra och vi övar en 
timme var 14:e dag. Andra körer 
har prövat olika digitala lösningar 
eller att sitta mycket glest i stora 
lokaler.  

Riktigt bra är det ju inte – men det 
är det ju inte med världen heller, 
så vi gör ju alla så gott vi kan. 

Berätta hur ni har det! 

Vi skulle bli glada om vi kunde få 
några notiser att förmedla om hur 
ni arbetar i er kör. Enklast är att 
göra det via Facebook (BLANKA 
Varberg Choir Festival). Skicka 
bilder, ljud och 
händelser.  

 

 

 

 

 

 

Öva med We Are 
Voice! 

Vi kan med glädje meddela att vi 
har We Are Voice med oss på den 
osäkra resan mot en festival i vår. 
Passa på att utnyttja appen och 
alla de möjligheter som nu finns!  

Alla som är med i Blanka-gruppen 
på appen får möjlighet att 
fortsätta använda Blankas egen 
repertoar utan att det kostar 
något. Så det är bara att fortsätta 
träna :-).  

Nedanstående information har vi 
fått från We Are Voice som vi 
gärna delar med oss av:  

 Lanseringen av ett 
"Gruppaketet". En digital 
samlingsplats där man delar 
körens repertoar, hanterar 
informationsflöde och 
utvecklar kören med 
pedagogiska tips och idéer. 

 Är din kör med i ett 
studieförbund? Då kan de 
täcka körens kostnad till hela 
We Are Voice tjänsten.  

 Företaget kommer att gå ihop 
med ScorX. Därigenom 
kommer hela ScorX katalogen 
bli tillgänglig i We Are Voice 
under 2020. 

 Det kommer även publiceras 
en hel del nya arrangemang 
samt pedagogiskt material 
med information om hur man 
jobbar digitalt med sin kör 

 Se mer på hemsidan 
wearevoice.se  

Hur ser möjligheterna 
ut för festivalen 2021? 

Blankas styrelse arbetar i 
dagsläget med förutsättningen 
att det ska kunna gå att 
genomföra en festival enligt 
samma modell och utförande som 
vi fick ställa in i våras.  

Lokaler är bokade, artister likaså 
och vi håller fast vid den repertoar 
som vi spikade sist.  

Det behövs ingen ny anmälan 
utan alla anmälningar ligger kvar.  

Vi hoppas givetvis att denna plan 
ska kunna förverkligas och att vi 
kan mötas som planerat i maj 
nästa år.  

Avgörandet ligger i vad som 
händer i övrigt i landet. Vi ser olika 
scenarier förstås - vi som alla 
andra.   

Här följer tre tänkbara varianter: 

1. Allt blir som planerat.  
Körerna har fått tid till övning och 
vågar komma. Likaså vågar 
publiken komma till konserten. 

2. Körerna kommer, men inte 
publiken.  

Vi måste då ändra i det 
gemensamma konsertkonceptet. 

3. Körerna tillåts inte komma. 
Festivalen måste ställas in helt. 

Vi följer noga myndigheternas 
rekommendationer och 
bestämmelser och kommer i god 
tid meddela när vi ändrar våra 

https://www.facebook.com/groups/955899854444340/
http://wearevoice.se/
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planer från ett scenario till ett 
annat.  

I alternativ två finns många 
möjligheter att göra en riktigt bra 
festival även om den ursprungliga 
planen förändras.  

 
Var rädda om er därute i körerna, 
håll tummarna och ladda energi 
för 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 

 

Carina Dahl 

carina.dahl@varberg.se 

 

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

Hemsida & marknadsföring 
Margareta Hallberg Jörbro 
0734 13 03 70 

hallbergjorbro@gmail.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 
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