
 

 

 

Nyhetsbrev november 2021  
 

  
Nu vågar vi tro igen!!!  
I vårt förra Nyhetsbrev var vårt budskap att 

Blankafestivalen blir av och att vi skall genomföra 

en festival så likt ursprungskonceptet som 

möjligt. Dock vågade vi då inte tro på att det 

skulle vara möjligt att samla så mycket folk 

inomhus på en och samma plats. Beslutet blev 

följaktligen att begränsa oss och ha den stora gemensamma konserten utomhus. 

 

Samtidigt som vi tog detta beslut kom flera nya signaler från myndigheternas sida. 

Smittspridningen ansågs vara under kontroll och restriktionerna upphörde. Det gick nu 

att genomföra aktiviteter med storpublik både inom- och utomhus.  

 

Mot den bakgrunden och med en förhoppning om att ni har förståelse för våra tvära 

kast i besluten, har vi nu bestämt att vi går tillbaka till originalkonceptet vilket innebär 

att lördag eftermiddag och kväll viks för den stora gemensamma konserten inomhus i 

Arena Varberg. Där möts vi då; tusen körsångare, solister och orkester under ledning av 

Gunno Palmqvist. 

 

Vi planerar konserten för publik, men vi har ännu inte bestämt hur stor den kan tillåtas 

bli. Vi återkommer med besked om hur och var man kan köpa biljetter. 

 

 

 Blankafestivalens innehåll och upplägg 2022.  

• Invigning och körsång på torget på fredagen. Vi bjuder på smakprov från 

repertoaren med den samlade kören och solisterna. 

  

• Körernas egna konserter. 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.  

 



• Lördagen den 28:e maj genomförs repetitioner på eftermiddagen och på kvällen 

den stora körkonserten med solister, orkester och publik. Allt detta inomhus i 

Arena Varberg. 

  

• 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 sångliga aktiviteter och improvisationer. Mat och dryck kommer 

att finnas för de som förbokat detta (anmälan gör ni till våren).  

  

  

Hälsningar från Blankas styrelse gm  

  

Svante Gordh  
Ordförande i BVCF  
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