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

Mer information samt anmälan  
(från 3 april): 

sensus.se/ungkorfest

Riksfest för unga röster  
(från 9 år)

+ 
Ungdomskörfestivalen  

(från 14 år) 

Två festivaler blir en

U N G K Ö R F E S T S K A R A 2018
Sjung i kyrkan



Repertoarfrågor UKF:  Repertoarfrågor RUR: Övriga frågor: 
Birgitta Rosenquist Brorson         Lars Lind Marita Sköldberg
070-651 41 88  070-302 74 51 070-21 22 166
brb@sjungikyrkan.nu  lars_lind@outlook.com marita@sjungikyrkan.nu

Riksfest för unga röster
Repertoar:
Rolf Gravé: Latinsk mässa (Ej Credo) 

Georg Riedel: Gud är mysterium (SATB) 

Benjamin Britten: Procession (ur A Ceremony of Carols)

Lars Åberg: Pärlor sjunger
All 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 finns att komma på fredag mot en avgift på 100 kr/p.

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

Avslutning:
Högmässa söndag kl 11, slut cirka 12.30. Därefter 
lunchpaket.

Ung Körfest Skara
Skara domkyrka 19/20–21 oktober 2018

Ungdomskörfestivalen
Repertoar:
Hans Nilsson: Vi har vårt ursprung (Wessmans, SKSF382)

Rolf Gravé: Latinsk mässa (Ej Credo, Gehrmans GE 13118) 

Georg Riedel: Gud är mysterium (SATB, Gehrmans)

Manskörsång (utdelas på plats)

Varje kör ansvarar för att kören har sina egna noter. Flera not-
förlag hjälper gärna till att samla ihop all repertoar.

Dirigent:
Birgitta Rosenquist Brorson

Start fredag. 
Mötesbyrån öppnar kl 10. 
Inledningsgudstjänst kl 14.00.

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

Avslutning:
Högmässa söndag kl 11, slut cirka 12.30. Därefter 
lunchpaket.

Anmälan:
Anmälan görs via sensus.se/ungkorfest från 3 april 
och senast 1 juni. Först till kvarn gäller. Körens 
namn, kontaktperson, antal körsångare och ev med-
följande ska uppges. Anmäl om ni ska bo i skolsal/
församlingshem eller ordnar eget. Hotellrum är pre-
liminärbokade, läs mer på körfesthemsidan. RUR-
körer som vill komma på fredagen anmäler detta. 
Varje kör måste ha med en ansvarig vuxen. 
Efter att vi mottagit anmälan skickar vi utförligare 
information om bl a övningsfiler och anmälan på 
personnivå. Senast 14 september måste vi få in alla 
deltagarnamn. Deltagaravgiften återbetalas inte vid 
avbokning efter 14 september.

Avgift:
I deltagaravgiften ingår mat, golvlogi i församlings-
hem/skolsal samt övriga festivalkostnader.  
Deltagare i Riksfest för unga röster: 700 kr/person 
(800 kr vid fredagsankomst)
Deltagare i Ungdomskörfestivalen: 1300 kr/person 
(utan logi och frukost 1100 kr)
Samma avgift gäller för både ungdomar och vuxna.  
Medföljande präst, diakon eller pedagog som ej 
ersätter körledaren betalar dock halva ordinarie 
priset, 350 respektive 600 kronor. 
De som önskar bo på hotell bokar själva och betalar 
direkt till hotellet (angående förbokade hotellrum, 
se körfesthemsidan). Resa betalas av deltagarna.


