
Klosterkyrkan i Vadstena 18-20 maj

Heliga Trefaldighets kyrka  
i Kristianstad

18-20 maj

Landskyrkan i Skellefteå 21-23 september

Ur repertoaren
Nyskriven mässa av  
Tomas Boström och 

Johan Lindström

Bachkoraler med  
nyskrivna texter



18-20 maj

Kristianstad
 – Kultur, vatten och danskt gemyt –
Den danske kungen Christian IV grundade Kristianstad och 
trots att den försvann ur dansk ägo redan 1658 finns här fort-
farande en atmosfär av danskt gemyt. Staden var den första 
i Norden som anlades efter renässansens ideal med rutnäts-
plan, vallar och bastioner på en obebyggd plats. Dessa lever 
kvar och de charmiga gågatorna ger en kontinental prägel. 
Renässansen och det danska arvet kommer också att prägla 
riksfesten i Kristianstad.

Under åren 1617-1628 lät Christian IV bygga Heliga Trefal-
dighets kyrka, denna stadens dyrbaraste klenod, som ofta 
omnämns som Nordens skönaste renässanstempel. Här får du 
under riksfesten bland annat möjlighet att uppleva musiken 
kring Christian IV:s hov med renässansgruppen Ensemble 
Mare Balticum, göra en guidad tur i kyrkan och träna din röst 
till oanade höjder med hjälp av lärare från Musikhögskolan i 
Malmö. 

Logi, mat och aktiviteter är samlade på kort gångavstånd.  
Enklast att ta sig hit är med tåg – kyrkan ligger intill stationen. 
Flygplats finns och flygbussen tar ca 20 minuter.

18-20 maj

Vadstena
– Vallfartsort, medeltida anor och 

vackert vid Vättern –

Riksfesten i Vadstena präglas av stadens medeltida arv, klos-
terliv och pilgrimscentrum. I den lilla staden är det nära till 
allt, och riksfesten kommer definitivt att märkas i bygden. 
Klosterkyrkan är ett av Europas viktigaste pilgrimsmål. Där 
följer man till vardags tidegärden, och det kommer även riks-
festdeltagarna att vara en del av. 

På fredagskvällen deltar alla i en bussutflykt till Alvastra klos-
terruin, med musikaliska överraskningar på plats. Festkvällen 
blir ett medeltida gästabud i klosterområdet. 

I Vadstena kallas riksfestens verkstäder förstås för klostercel-
ler. De har fått fantasieggande namn som Oket och doket, Ett 
Herrans liv, Fågeltvitter och Kluster i klosterakustik. Det blir en 
blandning av historia och musik, med inslag av pilgrimsvand-
ringar, natur och dans.

För den som vill passa på att se mer av Vadstena och dess 
omgivningar erbjuds några olika utflykter under torsdagsef-
termiddagen; stadsvandring, slottsguidning och Birgittavand-
ring. På torsdagskvällen blir det konsert i Klosterkyrkan, Bach 
i skymningen med bland andra Marie-Louise Beckman.

www.svenskakyrkan.se/vadstena
www.vadstena.se

Kristianstad har ett rikt kulturliv. Här finns konserthus och  
teatern i jugendstil är ritad av Stockholmsoperans arkitekt 
Axel Anderberg. Staden är filmens vagga och här finns möj-
lighet att besöka filmmuséet med världens äldsta takateljé.

Du kan också promenera till Sveriges lägsta punkt som ligger 
nästan 2,5 m under havsytan. Unikt är Vattenriket som 2005 
godkändes av UNESCO som biosfärområde, det nya Naturum 
ligger bara ett par stenkast från Heliga Trefaldighets kyrka. 
Därifrån avgår även safaribåtar i Vattenriket. Så passa gärna 
på tillfället att ta en extra dag i Kristianstad för att ta del av 
naturen och kulturen.

www.svenskakyrkan.se/kristianstad
www.kristianstad.se

Välkommen på Riksfest! 
Tre dagars intensivt sjungande  är kärnan i Sveriges Kyrko-
sångsförbunds riksfester. Dessa går tillbaka till 1927 och 
samlar många hundra kyrkokörsångare från hela landet.



21-23 september

Skellefteå
– Guldet, älven, Bonnstan –

Vid Skellefteälvens strand står den mäktiga vita Landskyrkan, 
landets största landskyrka med anor från 1300-talet. Kyrko-
plikten krävde förr böndernas närvaro i kyrkan och de som 
bodde långt från staden kunde inte ta sig fram och tillbaka 
på en dag. Därför byggdes kyrkstäder som också fick en stor 
social betydelse. Bonnstan intill Landskyrkan i Skellefteå är en 
av 16 nu ”levande” kyrkstäder i Norrland.

Bonnstan kan du besöka i en av Skellefteåriksfestens så kallade 
bodar. I en annan får du möta västerbottnisk andlighet och 
kultur utifrån litteratur som berör den kyrkliga arenan förr 
och nu. Landskyrkans intressanta historia, den nygamla orgeln 
och det kyrkomusikaliska hantverket finns också med.
När du promenerar från de centrala delarna av staden mot 
Landskyrkan vandrar du genom kulturhistoriskt intressanta 
platser som Nordanåområdet med bland annat museum, 
café, lanthandel, och så Bonnstan. Efter Bonnstan öppnar sig 
landskapet och du ser älven, Landskyrkan, Stiftsgården och så 
småningom världens äldsta träbro Lejonströmsbron.

Ett utflyktsprogram för en extra dag i Skellefteå kommer att 
finnas för intresserade.

www.svenskakyrkan.se/skelleftelands/ 
www.skelleftea.se

Ur programmet
Fredag
13.00 Inledningsgudstjänst Därefter repetitioner, middag och konsert, utflykt eller guds-tjänst.

Lördag
8.00 MorgonmässaFörmiddagen: Repetioner eller verkstäder/klosterceller/bodar*12.00 Lunch 

Eftermiddagen: Repetioner eller verkstäder*/klosterceller/bodarGeneralrepetition 18 Musikgudstjänst 20.00 Festkväll
*Tonbildning kommer att erbjudas som verkstad under alla tre riksfesterna

Söndag
9.00 Repetition
11.00 FesthögmässaEnkel lunch

Med utrymme för en hel del  lokala överraskningar.

Repertoar 
E Bossi: Cantate Domino, SSAATTBB, SKsf Förlag nr 302, distr Wessmans

K Nystedt: I will praise Thee, SATB, billigaste utgåvan: Augsburg 11-1217. 

Ola Gjeilo: Himlen har du fyllt med sång, Maria! (Maria Rubens 

Rosa), SATB,  Gehrmans  GE 11344

L Åberg: Kom, sommarljus, SATB, SKsf Förlag art nr 397, distr Wessmans

Agneta Sköld: Symeons lovsång, SAB, Gehrmans GE 11534

M Hallin: Så ler bara den, B + klar, Guds födelsedag, T+ klar, A la 

Burns, S + klar, Sången om Nobby, A + klar, SKsf 1007, distr Wessmans

J S Bach: Tre Bach-koraler, SATB, Koral nr 1 SKsf 1004, nr 2 SKsf 1005, 

nr 3 SKsf 1006, samtliga distr Wessmans

Sven-David Sandström: Kärleken upphör aldrig, ingår i Tre motetter 

för Fastlagssöndagen, Gehrmans GE11680

Sven-David Sandström: Lägg ditt liv, Gehrmans

Johan Lindström/Tomas Boström: Mässa i presens, SSAATTBB, 

SKsf 1002, distr Wessmans

Deltagande körer kommer att få tillgång till övningsfiler genom Sensus 

program Scorx. Mer information kommer i samband med bekräftelsen av 

anmälan.



Preliminär anmälan 
Ja, vi kommer! Vi vill åka till      

 Kristianstad         Vadstena      Skellefteå

Lo
gi

ön
sk

em
ål

Kör ..............................................................................................................................................................................................

Kontaktperson .......................................................................................................................................................................

Faktureringsadress................................................................................................................................................................

Postnummer .........................................   Postadress ........................................................................................................

E-postadress............................................................................................................................................................................

Tel ........................................................................................

Mobil...................................................................................

Vi beräknar anmäla    .....................sopraner    .....................altar

................tenorer ................basar ..........körledare och anhöriga

      www.sjungikyrkan.nu

Skicka anmälan senast 2 dec till

Sveriges Kyrkosångsförbund
Drew Baldwin
Ploglandsvägen 32
178 37 Ekerö

           
           Prel pris
            per pers    Antal     

 Hotell          600-1300

 Bed &  
 Breakfast         250-790

 Eget
 boende

Extranatt
datum:

Fä
rd

sä
tt

Vi planerar att resa med
                Egen
         Tåg                buss         Bil

         Flyg                Pilgrimsstav

Annat: .....................................................

Deltagaravgift (betalas in i samband med definitivanmälan): 
400 kr. Icke medlemmar i SKsf: 700 kr
Matkostnad (inkl middag fredag kväll, lunch lördag-söndag, 
festkväll, fika): ca 1000 kr (Vadstena ca 1100, inkl lunch fre)

Bekräftelse kommer cirka en vecka efter att anmälan kommit in. Då kommer instruktioner om hur defini-
tivanmälan går till. Alla verkstäder och valfria utflykter utöver själva riksfesten presenteras i brev senast i 
december, liksom detaljerade boendealternativ med exakta priser, samt hur dessa bokas. 

           
 Typ av  Prel pris
 boende per pers     Antal     

 Hotell               550-1150

 Pensionat       250-470

 Vandrarhem   140-225

 B&B, 350-500
 privat stuga

 Camping- 350-1000 
 stuga per stuga

 Eget

Extranatt
datum:

Vi planerar att resa med
          

Annat: .....................................................

           
             Prel pris
              per pers    Antal     

 Hotell                  ca 800 kr

 Enkelt hotell     250-400

 Camping           250-300
stuga/vandr.hem   

 Eget

Extranatt
datum:

Vi planerar att resa med

Annat: .....................................................

Ja, kören är ansluten till Sveriges Kyrkosångs-
förbund. Ange delförbund:

..................................................................................

Långfärds-
buss Bil
Tåg+ 
linjebuss

Egen  
buss

Pilgrimsstav

Det går också att anmäla sig på  
www.sjungikyrkan.nu 

Linje-
bussFlyg

Egen  
buss

PilgrimsstavBil

Ju tidigare anmälan, desto större chans att få ert val av stad.

Extra utflyktsdag. Antal

Extra utflyktsdag. Antal
Extra utflyktsdag. Antal


