Nyhetsbrev mars 2022
Hej igen!
Hoppas att era förberedelser löper på som planerat
och att ni, liksom vi, ser fram emot en fantastisk helg i
maj.
Vi har som förväntat fått en hel del avbokningar från
körer som inte hunnit komma i gång, eller känt att de
hunnit förbereda sig som de önskat. Några körer har helt slutat och några saknar
körledare. Så blev det – men det roliga och fantastiska är att vi trots alla bakslag,
framskjutna och ändrade planer ändå kan genomföra vår sångfest och festival med den
repertoar och den musikaliska inramning som vi planerat. Vi räknar med ca 600 sångare
och vi känner stor glädje över detta och hoppas och tror att ni också delar denna glädje.
Så ta med er den till Varberg!

Festivalprogrammet
(OBS att tiderna är hålltider. Kan med andra ord justeras.)
Fredagen den 27 maj
• Kl 15.00 Körledare och kontaktpersoner samlas för information i Rådhuset. Kaffe
och smörgåstårta serveras. (Särskild inbjudan kommer att skickas ut)
• Kl 16.30 Start för körernas egna konserter (enligt särskilt program)
• Kl 19.45 Alla körer på plats på Varbergs torg inför invigning och torgkonserten
• Kl 20.00 Torgkonserten börjar
• Kl 21.00 Körernas egna konserter (enligt särskilt program)
Lördagen den 28 maj
• Kl 10.30 Körernas egna konserter (enligt särskilt program)
• Kl 10.00 Orkesterrepetitioner i Arenahallen
• Kl 12.30 Lunch bokad för solister och orkester i Arenahallen
• Kl 14.30 Alla körer på plats i Arenahallen
• Kl 1430 Uppsjungning
• Kl 15.00 Generalrepetition med kör och orkester
• Kl 17.30 Mat för de körmedlemmar som förbeställt detta
• Kl 18.45 Alla körer på plats i Arenahallen
• Kl 19.00 Konserten startar
• Kl 21.00 Körfest och ”open stage”

Övrig information
Körernas egna framträdanden
•

16 körer har anmält att de vill göra ett eget framträdande på fredagen eller lördagen.
Varje kör har 30 minuter till sitt program. Lokaler och tider sammanställs nu i dialog
med körerna. Kontaktperson för Blankas del är Margareta Movert Hedström
info@varbergchoirfestival.se

Konserten på Varbergs torg
•

•

Den samlade kören sjunger tre låtar från vår repertoar: ”Länge leve livet”, ”Tjuv och
tjuv”, ”Sångarglädje” samt en ”klassiker”. Dessa går att öva från Appen: We Are
Voice. Musikansvarig Annika Werdelin håller i dialogen med körledarna angående
detta framträdande.
Två av lördagskonsertens solister Emmi Christensson och Jakob Antonér framför
egna nummer.

Den stora konserten i Arena Varberg
•
•
•
•

Kördeltagarna kommer att placeras ut och sitta i sin respektive stämma.
Orkestern består av stråkar, komp och Varbergs storband.
Uppsjungning sker innan genrepet.
Konsertens slutgiltiga innehåll och i vilken ordning styckena skall framföras meddelas
i ett kommande utskick.

Efterfest och ”Open stage”
• Direkt efter konserten öppnar baren i den närbelägna Nöjeshallen (samma byggnad).
Dit är alla föranmälda kördeltagare med respektive välkomna.
• Vi återkommer med information om bindande anmälan till fest och förtäring.
• Utrymme finns för spontana uppträdanden, men du kan redan nu avisera ert intresse
till info@varbergchoirfestival.se .

Biljetter och ”pop up”
•
•
•

Vi behöver körernas hjälp med att sälja biljetter! En beställningsblankett om detta
har tidigare skickats ut.
Man kan också köpa biljett på Ticster.se Blanka Varberg Choir Festival - Tickster
Anmälda körers medlemmar som valt eller tvingats tacka nej till deltagandet, kan
ändå vara med på konserten om man gör en särskild anmälan till vår ”Pop up kör”.
Anmälan även i detta fall via info@varbergchoirfestival.se .

Öppna repetitioner
•

Vi kommer att hålla öppna repetitioner onsdagarna i maj i Varbergs kyrka mellan
klockan 19-21. Ingen föranmälan behövs. Datumen är den 4:e, den 11:e, den 18:e
och den 25:e maj.

Svante Gordh
Ordförande i BVCF info@varbergchoirfestival.se

EN HÄLSNING FRÅN VÄNNERNA PÅ WE ARE VOICE:

Erbjudande till deltagare i BLANKA Varberg Choir Festival
Ni använder idag musiktjänsten We Are Voice för att öva på utvald repertoar inför
Blanka-festivalen. Vi vill nu bjuda in er till att använda tjänsten med hela er kör, och
samtidigt blir alla användare i er grupp uppgraderade till abonnemanget Premium.
När ni tecknar Gruppaketet för er grupp så får alla tillgång till hela We Are Voice
musikbibliotek med över 3 500 titlar i alla möjliga olika genrer, ni kan välja ut
arrangemang och lägga i gruppens repertoar, var och en kan skapa egna personliga
spellistor i tjänsten och ni kan dessutom ladda upp egen musik och dela med gruppen!

Teckna Gruppaketet idag och få 30 procents* rabatt i 9 månader**!
*Ord. pris är 29 kr/pers vid gruppköp, minsta ord. månadsbelopp för en grupp är 145 kr vilket motsvarar 5 personer.
Ingen bindningstid.
**Sista dag att lösa in koden är den 30 juni 2022.

Så här tar du del av erbjudandet för gruppen:
1. Logga in i We Are Voice
2. Skapa din egen grupp/Gå in i din grupp och klicka på Abonnemang
3. Klicka på Köp gruppaket och ange koden BLANKA2022 som ger 30 procents rabatt i 9
månader.
4. Klart! Bjud nu in dina medlemmar, alla får abonnemanget Premium när de går med i
din grupp.
Har du frågor är du välkommen att maila till kontakt@wearevoice.se så hjälper vi dig!
för att logga in.
Lycka till!

