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Nyhetsbrev Oktober 2021
Vi kör med stor kör!!!
Efter en lång tids ”kanske”, ”vi hoppas” och ”om allt går bra” etc. har vi nu beslutat att BLANKA Varberg Choir
Festival genomförs den 27:e och 28:e maj 2022. Visserligen med några förändringar från det ursprungliga
upplägget, men med det viktigaste och glada budskapet att:

Blankafestivalen blir verklighet Kristi Himmelsfärdshelgen 2022!!!
I vårt beslut har vår önskan varit att inte än en gång förmedla osäkerhet kring vad som kan hända i den
pågående pandemins spår. De förändringar som vi nu genomför skall därför kunna fungera även om det
uppkommer omständigheter som gör att både körsångare och publik åter behöver vara extra försiktiga.

Blankafestivalens innehåll och upplägg 2022.
•

Den största och viktigaste förändringen är att den stora inomhuskonserten i Arena Varberg flyttas
utomhus till Varbergs torg. Den ursprungliga repertoaren kommer att behållas, men vissa justeringar
och ändringar måste vi genomföra. Dels har vi inte solisten Rickard Söderberg (som lämnat återbud),
dels blir ljudbilden annorlunda och vi kan inte ha stor orkester. Vi måste också tänka om när det gäller
tid för repetitioner. Vilka förändringarna blir kommer vi att meddela inom kort.
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Den här utomhuskonserten kommer att vara gratis. Vi har också ändrat dag och lagt den på fredagen
den 27 maj.

•

Körernas egna konserter kommer vi att ge utrymme för som tidigare. Vi sätter ihop ett schema med
tider och platser i en god blandning. Dessa konsertlokaler ligger centralt, så det blir enkelt att ”vandra
från konsert till konsert”. Planeringen för den här aktiviteten gäller både fredagen den 27:e och
lördagen den 28:e maj.

•

Körfestivalen avslutas med körfest i Arena Varberg dit alla deltagande körer välkomnas på lördag
kväll (ingen publik). Vi kommer att ha en ”Open Stage” och ge utrymme för andra sångliga aktiviteter.
Under denna avslutning skall vi självklart kunna äta och dricka och vi förhandlar just nu om pris och
hur festen i övrigt skall kunna arrangeras.

•

Eftersom vi inte längre är bundna till inomhuslokal för publik, är vi inte heller lika hårt begränsade av
antalet kördeltagare. Det betyder att om ni vill utöka ert deltagande, eller om ni vet att någon annan
kör vill ansluta, så går det bra att anmäla detta.
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Med denna information hoppas vi att ni, liksom vi, känner glädje och energi för återupptagna repetitioner,
för vår gemensamma 1000-mannakör på torget, för er egna konsert, för en körfest och inte minst för att åter
få träffas och SJUNGA!
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