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☹ Vi beklagar, men vi måste trycka på pausknappen ytterligare ett år! 

Så tråkigt och så sorgligt att behöva gå ut med denna information ytterligare en gång.  

Men med den vändning som smittan tagit med förnyad kraft såg vi ingen annan möjlighet. Blankas 

styrelse har därför beslutat att ställa in 2021 års BLANKA Varberg Choir Festival och skjuta hela 

evenemanget ytterligare ett år framåt till den 27:e och 28:e maj 2022. 

Vi kommer att behålla upplägg, repertoar, arrangemang med mera och hoppas givetvis att solister och 

övriga medverkande också kan återkomma. 

Viktigast av allt är ju att ni i körerna orkar hålla ut och se fram att delta 2022, även om det i dagsläget 

känns avlägset. 

Är ni osäkra på ert beslut och väljer att hoppa av kan ni göra så och få pengarna återbetalade under 

vissa villkor. 

Det här gäller för er som vill vara med 2022: 

Ni står kvar som anmälda till festivalen 2022 och är garanterade plats om ingen avbokning görs före 

den 1:e oktober 2021. Ni får dessutom återbetalningsgaranti på anmälningsavgiften före detta datum 

enligt de regler som gäller för avbokning (se nedan). 

Det här gäller för er som vill avboka deltagande 2022. 

Om ni redan nu vet att ni vill avboka ert deltagande, kommer vi att betala tillbaka 150 kronor/deltagare 

av er inbetalda avgift under följande förutsättningar: 

• Vi önskar nothäftena i retur. När dessa returnerats i rätt antal skickar vi en kreditnota på inbetalt 
belopp.  

Anledningen till att vi vill ha tillbaka nothäftena är att rättigheterna hänger ihop med själva 

evenemanget och att vi haft direkta kostnader för tryck mm.  

Genom den återlämningen kommer vi att kunna ge nya anmälda kördeltagare egna häften. 

Andra utgifter som är direkt kopplade till inbetald anmälningsavgift är inspelningar och tillgång till 

appen ”We Are Voice”. Här vill vi att de körmedlemmar som loggat in på appen på eget ansvar avslutar 

sitt abonnemang.  

Anledningen till att vi inte kan betala tillbaka 100% av avgifterna beror på att vi har haft utgifter för 

repertoar, arrangemang, rättigheter, nothäften och tillgång till appen ”We Are Voice”. Dessa utgifter 

är till stor del ”förbrukade” i och med våra ofrivilliga pauser.  

 

 

https://www.facebook.com/groups/955899854444340/
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Praktisk hantering av kvarstående anmälan resp. avbokning. 

Om er kör väljer att stå kvar med er anmälan behöver ni inte göra någonting. Se bara till att vi har 

aktuella uppgifter i vårt mejlregister. 

Om er kör väljer att avboka skall ni skicka in en avbokningsanmälan till Margareta Movert Hedström 

på mejl: info@varbergchoirfestival.se. 

Ni kan också kontakta Margareta på telefon 0728 53 33 22 om ni har frågor. 
 
När vi fått er avbokning kommer vi överens med er om hur nothäftena kan återlämnas och vart 

pengarna skall skickas. 

Avslutningsvis: Det finns hopp! Vi ses! Leve körsången! 

 

Hälsningar 

Blankas styrelse  

 

Svante Gordh 
Ordförande i BVCF  

 

 

Kontaktlista 
Mail: info@varbergchoirfestival.se 

Hemsida: https://www.varbergchoirfestival.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 
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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 316 354 
le@kommunimera.se 
Jochum Bernéus 
0340 69 02 04 
jochum@berneus.se 
 

Carina Dahl 

carina.dahl@varberg.se 
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