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Inbjudan till körledarsamråd
Hej Körvänner!
Inledningsvis; vi hoppas ni ligger i startgroparna för att kunna återuppta ”det normala” körsjungandet nu till
hösten. Så tänker och hoppas även vi i Blankas styrelse. Men om det är något som den här pandemin har lärt
oss, så är det att inget längre går att ta för givet. Hålla tummar och hoppas går bra, men att uttala sig säkert
– nej det vågar vi inte längre.

Så här är läget
Ursprungsplanen är att genomföra festivalen enligt tidigare beslutat innehåll med egna konserter och en
gemensam konsert med betalande publik. Repertoar är satt och noter utskickade. Vi har givetvis bokat
lokaler och artister för dagarna i maj 2022. Tyvärr fick vi ett tråkigt besked i veckan, där Rickard Söderbergs
agent meddelade att han inte kan komma till oss. Detta på grund av ett längre utlandsengagemang.
Förutom detta avhopp, känner vi att vi skulle kunna genomföra festivalen som planerat och att vi kan hitta
en bra ersättare för Rickard.

Våra osäkra kort
Beroende på hur pandemin utvecklar sig och allt som är förknippat med den, finns det ett antal osäkra
faktorer som påverkar både om vi får genomföra festivalen, eller hur vi kan genomföra den. Här är några
exempel:
• Myndigheternas restriktioner angående hur många körsångare som får vistas i en inomhuslokal. Vi
vet inte heller hur mycket publik som får samlas.
• Kan och hinner körerna träffas och träna under hösten och våren?
• Om vi inte kan ta in publik och sälja biljetter; hur löser vi då finansieringen av våra solister?

Vi vill samråda och diskutera olika alternativ!
Vi behöver få ta del av era tankar och planer! Bland annat hur ni ställer er till de alternativ som vi kanske kan
tvingas genomföra. Alternativ som utomhuskonserter, dela på 1000 kören i flera föreställningar, minska på
ambitionerna med artistmedverkan, mm. mm.
Alla alternativ påverkar givetvis era körers planering och vi måste ju kunna ge besked om en rimlig deadline
när vi måste spika innehåll och upplägg.
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi ett öppet samråd där du och övriga körledare/köransvariga inbjuds.
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Inbjudan till samråd med körledare och köransvariga
•

Tid: den 11:e september klockan 10.30 – 12.30.

•

Plats: ”Ventilohuset”, Birger Svenssons väg 34A i Varberg.

•

Kan du inte vara på plats i Varberg den dagen, kan du delta digitalt via ”Teams”.

•

Du kan också hålla dialogen öppen med oss via mejl till annika.werdelin@gmail.com

•

Anmäler dig gör du till Margareta Movert Hedström: info@varbergchoirfestival.se

•

Mötet inleds med kaffe och fralla kl 10.30. Klockan 11.00 startar vi samrådet och vi håller på till
senast klockan 12.30.

•

Om du har frågor som du gärna vill diskutera, kan du gärna mejla oss dessa innan.

Hoppas att du eller någon annan representant för kören kan delta och hjälpa oss i vår gemensamma ambition
att få till en riktig jubelkör på BLANKA Varberg Choir Festival 2022.

Hälsningar från Blankas styrelse gm
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
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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

