
 

 

 

Nyhetsbrev februari 2022  
 

  
Vågar man lova något ännu en gång?  
Ingen vågar väl lova något till hundra procent idag, men nu tycks väl oddsen ändå vara 

bättre än på länge.  Tyvärr har vi ju haft dålig timing i våra tidiga utskick och ropat 

”Tyvärr” eller ”Hurra” i Nyhetsbrevet för att 

sedan tvingas konstatera att vinden vänt och 

viruset tagit ny fart. Men som sagt – den här 

gången ska vi väl ändå våga tro och ladda för 

en riktigt härlig festival och sångfest i maj. 

 

En uppdatering av läget 
Vi förbereder och planerar i stort enligt 

tidigare redovisat upplägg. Så här ser det ut i 

korthet: 

• Lokaler är bokade och solister är kontrakterade. Vi har också klart med våra 

sponsorer. 

• Repertoaren kan komma att förkortas. Vad som avgör detta är de signaler vi 

får från körerna om hur långt man hunnit i sina förberedelser. Kontakta gärna 

Annika Werdelin på annika.werdelin@gmail.com om ni har synpunkter på 

repertoaren.  

• Solister är Emmi Christensson, Jakob Antonér, Bernt Bengtsson och Göran 

Sjöwall. Läs mer om solisterna på vår hemsida. 

• Där de nya solisterna skall medverka kan programmet komma att ändras 

något. 

• Biljetter till konserten finns nu för försäljning via körerna. Information om hur 

ni beställer och betalar dessa biljetter kommer i särskilt mejl. Biljetter sålda 

via körerna kostar 300 kronor.  

• Ett fåtal körer har lämnat återbud. I de flesta fallen har det handlat om 

svårigheten att få till repetitioner. 

• Vi kommer att lämna en särskild förfrågan till manskörerna om att göra ett 

gemensamt uppträdande.  

• Körmedlemmar från avbokade körer kan självklart vara med i vår ”Pop-up 

kör”, och därmed delta i sången på den stora konserten. Det enda vi behöver 

är en särskild anmälan om detta via info@varbergchoirfestival.se . 
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• Tiden för körerna att öva har ju trots den ofrivilligt långa planeringstiden varit 

begränsad. Vi påminner därför om alla fina inspelningar och tränings-

möjligheter som finns på ”We Are Voice” (läs mer om detta längre fram i 

brevet). 

• Önskemål om lokal, tider etc. för körens egna framträdande kan skickas till 

info@varbergchoirfestival.se .  

• Alla onsdagskvällar i maj är bokade för gemensamma repetitioner i Varbergs 

kyrka. Vi informerar mer om detta i kommande Nyhetsbrev. 

• Vid körfesten i Arenahallen/Nöjeshallen kommer ni att kunna köpa något 

”matigt” samt vin/öl/vatten. Vi kommer att informera om hur ni beställer i 

kommande brev. Till festen inbjuds självklart också körmedlemmarnas 

respektive. 

• Ingen vill ju sjunga hungrig, så vi kommer att se till att det finns mat att köpa 

efter repetitionerna i Arenahallen.  

 

Hör gärna av er med frågor eller förslag! 

  

Hälsningar från Blankas styrelse gm  

  

Svante Gordh  
Ordförande i BVCF  

  
info@varbergchoirfestival.se 

 

   

Träna din stämma med We Are Voice 

BLANKA Varberg Choir Festival samarbetar inför 2022 års festival med företaget ”We Are Voice”. Samarbetet 

innebär att vi fått hjälp med att distribuera noter och får tillgång till en väldigt bra tjänst för enskild övning. 

Denna tjänst innebär att du som körsångare kan se, följa och lyssna till dels din egen stämma, dels hela 

stycket med alla stämmor.  

Smart telefon, platta och dator 

Du får tillgång till detta genom att ladda ner appen ”We Are Voice” till din smartphone eller surfplatta.  

Du kan, sedan du har registrerat dig, också använda We Are Voice på en dator. (https://web.wearevoice.se) 

För dig som körsångare innebär det att du har en fantastisk möjlighet att själv öva och förbereda dig vid fler 

tillfällen än på körövningarna. 

Appen innebär också att enskilda körsångare som inte kan delta med sin kör, nu också får möjlighet att 

sjunga med i den stora konsertkören i sin egen stämma i Blanka-festivalens Popup-kör. 

I appen har du full tillgång till festivalens repertoar. Det ingår i anmälningsavgiften. Om du och din kör vill ha 

tillgång till hela den omfattande låtkatalogen på We Are Voice går det att teckna ett avtal. Uppdaterad 

information om detta finner du på https://www.wearevoice.se 
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Instruktioner i nothäftet 

Många har redan börjat använda appen och kan bara fortsätta med det. Vi har tillgång till den fram till 

festivalen, 

Du som ännu inte har registrerat dig och loggat in:  

Vi har distribuerat ett häfte med pappersnoter till alla anmälda körer. I nothäftet finns en utförlig beskrivning 

på hur du gör för att ladda ner och logga in i festivalens grupp i We Are Voice-tjänsten. Där finns också den 

kod du behöver för att logga in.  

Lycka till! 


