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Körfest Umeå 2015

från 13 år

Anmälan via sensus.se/korfestumea2015 senast 1 juni

Konserter, gudstjänster, repetitioner, workshops,  
festmiddag med öppen scen med mera

= 

Nu lägger vi ihop två populära festivaler! 



Repertoarfrågor UKF:  Repertoarfrågor RUR: Övriga frågor: 

Riksfest för unga röster (RUR)
Repertoar:
John Rutter: Requiem, sats 1, 3 och 7
Josef Corfe: I will magnify thee
Anna Cederberg-Orreteg: Jag är tacksam 
C B Agnestig: Måne och sol   
G F Händel: Hallelujakören 
Georg Riedel: Kärlek
All RUR-repertoar samlas i ett häfte som deltagarna får efter 
anmälan i juni.

Dirigent:
Lars Lind

Start lördag*. Mötesbyrån öppnar kl 9. 
Repetitionerna börjar kl 10.
*Möjlighet !nns att komma på fredagen mot en tilläggs-
avgift. Uppge detta vid anmälan.

Ur programmet:
Repetitioner, konsert, gudstjänst, workshops,  
festmiddag med öppen scen

Avslutning:
Högmässa söndag kl 11. Därefter lunchpaket.

Körfest Umeå
Umeå stads kyrka 16/17–18 oktober 2015

Ungdomskörfestivalen (UKF)
Repertoar:
John Rutter: Requiem (Oxford University press)

Anna Cederberg-Orreteg: Jag är tacksam 
(SKsf 1009, distr Wessmans) 

C B Agnestig: Måne och sol   

G F Händel: Hallelujakören 
(SKSF304, distr Wessmans, engelsk text)

Mia Makarov: Butter"y (Rajaton choral series)

All UKF-repertoar måste införska!as av körerna själva.

Dirigenter:
Birgitta Rosenquist Brorson, Jonas Östlund

Start fredag. Mötesbyrån öppnar kl 11. 
Inledningsgudstjänst kl 14.30

Ur programmet:
Repetitioner, konserter, gudstjänster, sång på stan, 
workshops, festmiddag med öppen scen 

Workshops:
Gregorianik, jujutsu, sång på teckenspråk mm

Avslutning:
Högmässa söndag kl 11. Därefter lunchpaket.

Anmälan:
Anmälan görs via sensus.se/korfestumea2015 senast  
1 juni. Körens namn, kontaktperson, antal körsånga-
re och ev medföljande ska uppges. Anmäl också om 
alla ska bo i skolsal och vilket färdmedel ni använder. 
RUR-körer som vill komma på fredagen anmäler 
detta. Varje kör måste ha med en ansvarig vuxen. 
E!er att vi mottagit anmälan skickar vi utförligare 
information om bl a övnings"ler och anmälan på 
personnivå. Senast 14 september måste vi få in alla 
deltagarnamn. Deltagaravgi!en återbetalas inte vid 
avbokning e!er 14 september.

Avgift:
I deltagaravgi!en ingår mat, logi på golv i försam-
lingshem eller liknande samt övriga festivalkostnader

 1200 kr/person (utan logi och fru-
kost 1000 kr). 
RUR-deltagare: 500 kr/person (endast en prisnivå). 
Samma avgi! gäller för både ungdomar och vuxna. 
Medföljande präst, diakon eller pedagog som ej 
ersätter körledaren betalar dock halva priset,  
600 respektive 250 kr. 
De som önskar bo på hotell får själva boka detta och 
betala direkt till hotellet. Resa betalas av deltagarna.


