
 

 

Nyhetsbrev maj 2022  
  

Hej körvänner! 

Nu återstår bara några veckor och vi ser fram emot 

att träffas. Här följer aktuell information om tider och 

uppträdanden. Hör gärna av er om vi missat något. 

 

Väl mött i Varberg! 

 

Hälsningar 

Blanka gm/Svante Gordh 

 

Festivalprogrammet  
Fredagen den 27 maj 

Kl 15.00   Körledare och kontaktpersoner samlas för information i Rådhuset 

Kl 17.30   Start för körernas egna konserter 

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 fortsätter enligt program 

 

Lördagen den 28 maj 

Kl 10.30     Körernas egna konserter enligt 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 14.30     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 
Uppsjungning kan göras i Rådhuset vid torget. De som önskar använda lokalen får en 

portkod.  

 

Varbergs kyrka  Varbergs Teater  

Fredag 27/5  Fredag 27/5  

Birgittakören  17.30 Vox Humana  18.00 

Lindbergakören 18.00 Goda hopp   18.30 

  Manskören Örnen 19.00 

 

Torgkonserten för alla körer kl 20.00 

 

Varbergs Vokalensemble 21.00   

Carpe Vocalis 21.30   

Blandad kör 22.00   

    

Lördag den 28/5  Lördag den 28/5  

Varbergs Gospel  10.30 Frillekören 10.30 

Apelvikshöjds kyrkokör 11.00 Plockepinn 11.00 

Boys Voice 11.30 Askersunds manskör 11.30 

  Röstrum 12.00 

Torget 

Kvartettsällskapet  kl 12.00 

 

 

Torgkonserten 
Körerna står körvis. Programmet och låtordningen är: 

• ”Uti vår Hage” 

• ”Sångarglädje” 

• Mansköret Örnen 

• Solist 

• Tal 

• ”Länge leve livet” 

• Solist 

• ”En vänlig grönskas rika dräkt” 

 

Lördagskonserten i Varberg Arena 
• Kördeltagarna kommer att placeras ut och sitta i sin respektive stämma (Vi guidar er 

till rätt plats). 

• Program och låtordningen finns utlagd på vår hemsida och på appen ”We are Voice”.  

• Beträffande klädsel är vårt förslag ”Somrigt” för damerna och vit skjorta och mörka 

byxor för herrarna. 



 

Efterfest och ”Open stage” 

• Direkt efter konserten öppnar baren i den närbelägna Nöjeshallen (samma byggnad). 

Dit är alla föranmälda kördeltagare med respektive välkomna.  

• Vi hoppas på många planerade och spontana uppträdanden. Hör gärna av er innan 

så vi får en uppfattning om tider mm. Mejla till  info@varbergchoirfestival.se . 
  

Biljetter 
• Det finns gott om biljetter kvar. Vi behöver körernas hjälp med att sälja biljetter! Vi 

har märkt att de kanaler som når ut bäst är sociala media. Dela därför gärna vår 

information bland era Facebookvänner m.fl.  

• Man kan köpa biljetter över disk på Komedianten och Rydholms modehus i Varberg. 

På nätet finns biljetter på Ticster.se: Blanka Varberg Choir Festival - Tickster.  

 

Öppna repetitioner 
• Vi kommer att hålla öppna repetitioner onsdagarna i maj i Varbergs kyrka mellan 

klockan 19-21. Ingen föranmälan behövs. Återstående datum är den 11:e, den 

18:e och den 25:e maj.  


