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Ledaren

Alla kan vi vara förebilder
varje stund sjöng hon. När hon hängde
tvätten, bakade eller städade, sjöng hon
små och lätta sånger. Genom sin sång
skapade hon gemenskap, samhörighet
och kärlek. Men när alla barnen flyttat
ut, slutade min mor att sjunga.
Jag fick möjlighet att delta på vintermötet i Rättvik. Där talade Bob Chilcott
om musikaliska förebilder. Som ung
gosskorist var förebilden den äldre pojken som satt bredvid, inte körledaren
som man skulle kunna tro (läs mer om
detta på sidorna 10-11).
Så är fallet i många barnkörer även i
vårt land. De äldsta barnen blir till förebilder för de yngre. Men ibland händer
det att de äldre förebilderna slutar
sjunga. Då dör kören.
Jag misstänker att sången håller på
att tystna i vårt land. Jag tror att det
beror på tv:n.
Vi behöver gemenskap och det får vi
bland annat genom sång. Dessvärre går
det inte att kombinera television och
sjungande så i stället sitter vi tysta och
lyssnar. Den musikaliska förebilden har
blivit Idol och Så ska det låta.

Barnen ges i uppgift att
ge någon en kram eller
att panta en flaska
I min barnkör har jag börjat dela ut uppdrag i gemenskapens namn. Barnen ges
i uppgift att ge någon en kram eller att
panta en flaska och skänka pengarna till
välgörenhet. Barnen blir små förebilder
för hur du ska vara som människa.
Resultatet låter inte vänta på sig, alla
barnen känner att de gör något mycket
viktigt; de blir förebilder. Jag antecknar
varje vecka hur uppdraget utförts och
resultaten är härliga att höra.
Lilla Erika berättade hur hennes
morfar sken upp i hela ansiktet när han
fick en kram av henne. Ida hade gjort
ett rött hjärta till den gamla damen i
trappuppgången. Damen, som sen stolt
vandrat ut på stan med hjärtat fastsatt
med en nål på bröstet.
Kyrkosångsförbundet har genom sina
delförbund länge anordnat barnkördagar. Dessa är mycket uppskattade och
många är de eldsjälar och förebilder vi

har att tacka för det. Nu planerar vi att
för första gången anordna en riksfest
för barn. November blir det riksfest
för unga röster. Barnkörerna behöver
gemenskap och möjlighet att få vara
sångliga förebilder för varandra, och
det kan vi nu erbjuda.
Slutligen vill jag uppmana alla korister i vårt land: Bli en musikalisk förebild
för din omgivning! Sjung en sång för
någon minst en gång i veckan! Gör det
gärna på busshållplatsen, i snabbköpskassan eller varför inte i väntrummet?
Gör jorden till en härligare plats att
leva på, allt i gemenskapens och sångens namn.

Lars Lind

kantor och
styrelse
ledamot i
Sveriges
Kyrkosångs
förbund

Foto: Carina Wallin

Min stora förebild är min mor. Varje dag,

Redaktörens rader

Sonen fick mig att sjunga igen
Foto: Oliver Sköldberg

Det var en av
dessa många
supersnöiga
dagar denna
vinter. På radion
uppmanade man
folk att undvika
att ge sig ut i trafiken. Medan jag
skottade körde
dock plogbilen
förbi på byvägen, så jag visste att jag
skulle komma ut till stora vägen. Och
jag hade ju bestämt mig. Eller i alla fall
nästan.
Ändå undrar jag om jag hade kommit
i väg den där onsdagskvällen i januari
om det inte hade varit för min son. Han
tyckte absolut att jag skulle åka, och därmed få samma körledare som han.
Min nioårige son är ensam från sin
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klass och ensam kille i kören. Men han
går glatt dit, vecka efter vecka. Han,
som fram till första klass inte sjöng en
ton när det var publik med (men väldigt gärna och bra annars), han vill nu
vara med varje gång barnkören sjunger
i gudstjänsten. För det är så kul. Nu
sjunger de till exempel på spanska.
Redan första gången jag hörde hans
lilla barnkör sjunga tillsammans med
kyrkokören tänkte jag att den där kören
skulle nog passa mig. Men det tog ett
par år innan jag gjorde slag i saken. Då
hade det gått tio-tolv år sedan jag senast
sjöng i kör, år med flytt ut på landet,
jobb, småbarn, pendling och mycket
annat. Nu var tiden dock inne att ta tag
i min sånglängtan, och det har jag verkligen inte ångrat.
Eftersom min sons barnkör spelat
en avgörande roll för att jag själv nu

sjunger i kör igen känns det roligt att
mitt första nummer som redaktör för
Körjournalen har barnkörer i fokus.
Dessa betyder enormt mycket; för barnen, för körledarna, för föräldrar och
andra anhöriga och för alla gudstjänstbesökare. Kort sagt för hela kyrkan.
Så välkommen att läsa om bland
andra barnen i skånska Dalby som
sjunger om egna tankar och en mycket
gammal kyrka, barnbokshjälten Sally
som ibland tar i lite för mycket, om
körläger i Halland och Dalarna och om
Kerstin, som ska agera kyrkråtta med
stjärndrömmar.

Marita Sköldberg
Redaktör
PS. Min yngste son, 3,5 år, gillar också
att sjunga, men han gillar ännu mer att
fotografera, så han fick ta bilden på mig.
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Körkort

Körsångaren

Tycker du att ett par timmar i veckan är all
deles för lite? Skulle du helst vilja ägna hela
dagarna åt körsång, eller i alla fall halva? Gil
lar du dessutom Stockholm och Mälaren är
Ekerö körvecka ett hett sommartips.
80 körsångare, från när och fjärran, antas
till körveckan, som går av stapeln 9-13 au
gusti. Efter tre halvdagsrepetitioner, som
med fördel kombineras med andra som

martrevligheter i Stockholmsområdet, är det
dags för konserter, en i Ekerö kyrka och en
utomhuskonsert. Alltihop avslutas med en
festmiddag som Ekerö kommun bjuder på.
Repertoaren? Jo, det blir en klassiker:
Förklädd Gud, och en ännu så länge något
mindre klassisk: Piret Rips mässa. Recitatör
är ingen mindre än Sven Wollter. Mer infor
mation finns på www.sjungikyrkan.nu.

Kerstin Sigvardsson,
Mörbylånga

Foto: Helén Olsson

Sjung hela sommardagarna i Ekerö…

… eller någon annanstans
Känns inte Stockholmstrakten så lockande?
I så fall finns det många andra tillfällen till
intensiv körsång i sommar.
66 av Sveriges 150 folkhögskolor erbju
der kortkurser på sommaren, inom allt från
kinesisk solfjäderdans till gotländsk kyrko
konst, med engelska för skräckslagna och
träbåtsrenovering däremellan. Musik tillhör
de vanligaste ämnesområdena.
Körintresserade kan till exempel välja
”Kör” på Östra Grevie folkhögskola i Skåne

eller ”Sång för alla” på Fornby folkhögskola
i Dalarna. Den som verkligen vill utvecklas
kanske föredrar ”Kurs i solosång” på Käve
sta folkhögskola i Närke medan den som vill
kombinera sången med ett annat intresse
bör kolla in ”Tälj och sång” på Fristads folk
högskola i Västergötland.
Blir du nyfiken – gå in på folkhögskola.nu
och beställ din egen sommarkurskatalog.
Men gör det fort, de första anmälningsti
derna går ut i april.

Körmirakel till egen förkovran
och resepresent
The Swedish Choral Miracle heter en liten
skrift som torde vara av intresse för alla
körentusiaster. Svenskt körliv presenteras
från födelsen i Uppsala 1808, då studenter
höll en sjungande fredsmarsch med anled
ning av det pågående svensk-ryska kriget i
Finland, till de senaste årens utveckling med
alla-kan-sjunga-körer, körsång som friskvård
och nybildade akademiska körcentra.
Författare till den 20-sidiga broschyren är
Gunnel Fagius, musikkonsulent på Svenska
kyrkan och forskningssamordnare vid Upp
sala universitets körcentrum. Hon fick upp
draget av Eric Ericson International Choral
Center i samarbete med Stadsrådsbered
ningen, som ledde Sveriges EU-ordförande
skap – därav det engelska språket.
En svensk version kommer sannolikt att
läggas ut på Körsams hemsida, liksom på
Körcentrums. Den tryckta broschyren kan
beställas gratis från Körsams kansli: kansli@
korsam.se. En perfekt liten present att ta
med på körresan utomlands eller skicka till

internationella körkontakter. Förutom att för
kovra sig med själv, förstås.


Vilken kör sjunger du i?
Den heter Barnkören. Vi brukar sjunga i
Hultestads och Stenåkra kyrkor på södra
Öland. Vi övar varje onsdag efter skolan på
ett träningsställe som heter Albylen.
Hur många är ni i kören?
Vi är ungefär 25, från 5 till 11 år. Jag har
varit med sedan jag var 5 och nu är jag 11.
Vad sjunger ni i kören just nu?
Vi övar in en musikal som heter Psaltis och
sångmobilen. Den handlar om två kyrkråt
tor som vill bli sångstjärnor. Men så är de
taskiga mot alla, så det går inte så bra.
Jag spelar en av två sångstjärnor. Hela
kören har en massa roller, min lillasyster
spelar husmus. Vi ska spela musikalen
den 5 maj i Hultestad.
Vad är det roligaste ni har gjort under din
tid i kören?
Det var en annan musikal som hette Ogräs
i rabatten. Den var jättebra och så var det i
tidningen om den. Jag var en maskros.
Hur länge kan du vara med i Barnkören?
Jag är kvar till sexan, nu går jag i fyran.
Sen börjar man i en annan kör som heter
Ungdomskören och den leds också av vår
körledare, Helén Olsson. Där sjunger man
mer i stämmor. Två av mina systrar är med
i den.
Varför är du med i Barnkören?
Det är jätteroligt, jag älskar att sjunga!
Helén är jättebra. Det är verkligen veckans
höjdpunkt.

Marita Sköldberg

Redaktör: Marita Sköldberg
Spakbacken 63, 741 94 Knivsta,
Tel 070-21 22 166
E-post: kj@sjungikyrkan.nu

Kyrkokörjournalen
Nr 2 2010 Årg 21
Tidning för Svenska kyrkans körer.
Utges av Sveriges Kyrkosångs
förbund, SKsf.
Ansvarig utgivare Lena Fagéus
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”Grr”, morrar barnen och visar klorna i sången Ilskan.

Många känslor när Dalbys alla
barnkörer sjöng tillsammans
I skånska Dalby framförde församlingens sex barn- och ungdomskörer
nyligen en specialskriven musikal.
Ett 80-tal barn i alla åldrar sjöng
om livets stora frågor så att publiken blev både glad och rörd.
”Vårat hus är ett vackert hus” snurrar
i huvudet på mig när jag vaknar den 14
mars, den föregående Melodifestivalkvällen till trots. Men det gör alls ingenting. Det är en melodi som ger glädje
och energi, och tanken på alla barnen
som sjöng den eftermiddagen innan –
och som de sjöng! – gör det inte sämre.
Frida Elnertz och Maja Kramenbjörn
i Ceciliakören för mellanstadietjejer
tycker båda att just titelsången Vårat
hus är den roligaste i musikalen.
– Den är rolig och det är lite spännande när man gör rörelserna, förklarar
Frida Elnertz.
Dessutom görs rörelserna samtidigt
som barnen går in och ut ur kyrkan och
sjunger, för Vårat hus både inleder och
avslutar denna känslosamma historia.
För känslosamt är det. De nio sångerna spänner över hela registret, från
rädsla till förhoppningar, från glädje
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och tacksamhet till sorg och ilska.
– Jag tycker om Ilskan, det är så
roligt med musiken, man måste öppna
munnen så mycket för att få till ”arg”,
säger Klara Rosengren Valleur, också
hon Ceciliakorist.
Och nog öppnar de munnen alltid,
och morrar och grimaserar när ilskan
ska fram. För att i en senare sång stillsamt sjunga om Fred på jorden.
– Den är den finaste, tycker Maja
Kramenbjörn.

Körtät församling
I Dalby en dryg mil från Lund bor
några tusen människor. Flera hundra
sjunger i Dalby församlings många
kyrkokörer. Denna marslördag är det
sex barnkörer som tillsammans framför
musikalen Vårat hus. De yngsta barnen
är fem år, de äldsta i tonåren. Och samarbetet uppskattas.
– Det är kul att vi får göra det med
de små, tycker 15-åriga Elina Björkman
som sjunger i Mariakören.
– Och det låter bra faktiskt, säger
hennes körkompis Nadja Siedlarek.
– Jag kommer ihåg när jag var liten
och man fick göra saker med de stora

körerna, det var jättekul och man var så
nervös, berättar Elina Björkman.
Maja Kramenbjörn tillhör visserligen
inte de yngsta, men hon var nervös,
erkänner hon efteråt.
– Men så fort vi började sjunga var
jag inte nervös längre.
Hon och hennes Ceciliakörskompisar
uppskattar tonåringarnas medverkan.
– Det är bra att det är så många
äldre barn här som hjälper oss. De
skämtar med oss och tar hand om oss,
säger Klara Rosengren Valleur.

Trångt i kyrkan
Alldeles enkelt är det dock inte att
göra den här typen av evenemang i den
gamla Heligkorskyrkan. Att ganska
många barn har förhinder denna dag är
ingen större nackdel med tanke på hur
trångt det ändå är, både bland körsångarna och i publiken.
– Och man kan inte göra detta två
gånger, det blir för jobbigt för de minsta
barnen, säger Anita Andersson, dagens
dirigent och ledare för flera av körerna.
Hennes kollega Helén Isacsson leder
de yngsta flickkörerna. Både hon och
Anita har dock hjälp i körerna för de
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Repetition i Eginogården inför konserten med den rödtröjade Ceciliakören i
spetsen och körledaren Anita Andersson vid pianot.
Emilia Persson tänder ljus i sången Tänker på dig, en sång om saknaden
efter någon som har dött.

Mellansnack av kyrkoherden

Ett 80-tal barn och ungdomar mellan
5 och 19 år, både tjejer och killar, sjöng
med i musikalen Vårat hus.

yngsta. Några ungdomsledare är med i
Änglakören för tjejer, och några i killarnas Sångligan.
– Vi hjälper barnen och motiverar
dem. De tycker att det är roligare när
det är några äldre som är med, förklarar Måns Sjödin, som förutom att han
är ungdomsledare i Sångligan också
sjunger i Mixtum, en kör som startades
mycket utifrån ungdomsledarna, av
vilka de flesta går på gymnasiet.
– Särskilt killar behöver se andra
killar som sjunger. Det är häftigt att gå
på fotboll, men det är inte häftigt att
sjunga i kyrkokör tyvärr, säger Henrik
Dahlgren. Vi är många ledare för att
kunna dela upp oss. En del sjunger
medan de andra gör sånglekar.
– Killarna rör sig hela tiden, vi måste
bryta jätteofta för lekar, säger Emma
Andersson och skrattar.
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Men denna lördagseftermiddag håller såväl småkillar som alla andra sig i
skinnet under den timme som musikalen
pågår – att det är rörelser till flera av
sångerna hjälper förstås till.
Sångerna varvas med mellansnack
av kyrkoherden Martin Cruse. Vid ett
tillfälle tar han hjälp av några i Ceciliakören, vid ett annat får fyra tjejer i
Mariakören dela några tankar om tröst.
Martin Cruse är tacksam för församlingens rika körliv med många olika
typer av körer, både för vuxna och barn.
– Vi kan lotsa in människor i olika
körer. Man kan utnyttja musiken rent
pastoralt också, förutom att den är en
viktig kulturbärare.
Församlingens kyrkomusiker: Helén
Isacsson och Anita och Carl Erik
Andersson har också ett bra samarbete
med byns två skolor, där de regelbundet
lär ut sånger till barnen.

– Jag är skolpolitiker också, och jag
ser att skolorna drar ner på musikundervisningen. Kyrkan har en uppgift
i att lära Sveriges unga människor att
sjunga sånger, så att de inte bara kan
snapsvisor, tycker Martin Cruse.

Kort natt
Men barn- och ungdomskörerna i
Dalby församling gör också annat än
sjunger. Då och då blir det bio- eller restaurangbesök. Och musikalframförandet i mars föregicks av en övernattning
i församlingshemmet för alla utom de
minsta.
Någonstans i den stillsammare
sången Tack för… tycks nattens alldeles
för få sovtimmar börja ta ut sin rätt,
för en viss avmattning märks. Men den
är kortvarig, i Tack-samban är det fullt
ös igen, och energin håller i sig tills det
allra sista Vårat hus har tonat ut.
Och ett bra tag till.

I den lilla boken fanns
den stora världen
Det var Dalby kyrkas bönbok som
gav inspirationen. När basisten Ulf
Rådelius i repetitionspauser läste i
den fick han idén till Vårat hus.

Malmöbon och kontrabasisten Ulf
Rådelius har i många år anlitats av kyrkomusikerna i Dalby kyrka.
– De behövde en basist och tog kon-
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Basisten och musikalens upphovsman, Ulf Rådelius, i livligt samspråk med körledaren Anita Andersson.

takt med mig, och sedan har jag varit
här regelbundet och spelat massor med
grejer, berättar han.
Det var under ett par repetitioner år
2004 som han började läsa i kyrkans
bönbok som fanns i kyrkan, där såväl
bygdens folk som turister skrivit, på
svenska och många andra språk.
– Den fångade mig, säger Ulf Rådelius. I den lilla boken fanns den stora
världen, allt från rena tänkvärdheter till
rena dumheter, sorg och saknad, glädje
och förhoppningar.
Ulf sa till Anita Andersson, organisten, att någon borde ta de här texterna
och göra något musikaliskt av dem.
”Gör det då”, svarade hon.

Jag ville lägga det i barnens mun, för vissa saker
kan inte vuxna sjunga
I barnens mun
Ulf tog henne på orden, och i dialog
med Anita och församlingens präster
växte ett antal sånger för barn fram.
– Jag ville lägga det i barnens mun,
för vissa saker kan inte vuxna sjunga –
om fred på jorden till exempel – det blir
patetiskt.
En del av texterna är rena citat från
bönboken, annat är helt omskrivet.
Mycket är uppenbart skrivet av barn,
men inte allt. Men alltihop finns på ett
eller annat sätt att läsa i bönböckerna i
Dalby kyrka.
Sångerna framfördes första gången i
allhelgonatid 2006, och åter året därpå.
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Bönboken i Dalby kyrka gav Ulf Rådelius inspiration till musikalen Vårat
hus. Bönboken används flitigt av såväl bybor som tillfälliga besökare.

– Det blev lite mer dystert än vad
de egentligen är. Texterna är egentligen
förhoppningsfulla, tycker Ulf Rådelius
så här efteråt.
Så när Dalby kyrka nu till 950-årsjubileet ville framför sångerna igen blev
han glad. En sång har tillkommit, om
rädsla, och Ulf är nu helt med på Anita
Anderssons tankar om att detta är en
musikal, en musikal som har fått namnet Vårat hus – den tidigare versionen
hette bara Bönboken.
– Det är inte en musikal med handling som Cats eller så, men det är en
musikalisk stund med en röd tråd.

Mellan sångerna finns reflektioner
över texterna.

Kan plockas i sär
Sångerna i Vårat hus är skrivna för kör,
gitarr, flöjt och kontrabas, det senare
spelar förstås Ulf själv. Under jubileumsframförandet fanns även piano med.
Sångerna finns inte utgivna, men de kan
mycket väl framföras på andra håll.
– Man kan få samlingen genom mig.
Delar av den har framförts i Hyllie
kyrka i Malmö, det visade att sångerna
höll även när man plockade isär dem.

950 år firas med konst
och mycket körsång
Dalby Heligkorskyrka är Skandinaviens äldsta bevarade stenkyrka. I år
fyller den 950 år. Musikalen Vårat
hus var starten på jubileumsfirandet.
– Det finns stavkyrkor i Norge som är
äldre. På den tiden var det ett kungligt
privilegium att bygga i sten, berättar
Anita Larsson, vice ordförande i kyrkorådet, och då och då guide i kyrkan.
För det lär ha varit under den danske
kungen Svend Estridsen som kyrkan
byggdes, invid hans privata kungsgård.
Året var 1060 och ärkebiskop Adalbert

av Hamburg-Bremen utsåg Egion till
biskop i Dalby.
– Kyrkan var dubbelt så lång då,
betonar Anita Larsson. Troligen var det
byggmästare från Tyskland som byggde.
Lund var väldigt engelsk-inspirerat och
då ville man troligen sätta en tysk prägel här, för det var en strid mellan den
engelska och tyska missionen.
Biskopen blev dock inte långvarig,
redan 1066 flyttade han till Lund, och
inom några årtionden blev kyrkan klosterkyrka, då ett Augustinerkloster övertog kungsgårdens byggnader. Från tidigt

KörJournalen 2/10

1100-tal är den förhall med vackra valv
och kolonner som ligger en halvtrappa
ner från kyrksalen.
– Det är bland de vackraste kyrkorummen i Norden, menar Anita Larsson.
Även den rikt utsirade dopfunten är
från detta århundrade.
Klostrets storhetstid var på 1300talet, men efter reformationen, då
kyrkan blev församlingskyrka, började
den förfalla, och man lappade och
lagade under lång tid. Det är bara delar
av ett par murar som är kvar från den
ursprungliga kyrkan.
I slutet av april ska forskare från
Norden träffas i Dalby under ett symposium för att diskutera Dalbys plats i
historien, och Anita Larsson hoppas att
det ska ge ringar på vattnet i form av
nya undersökningar som kan ge svar på
ännu obesvarade frågor.
Men jubileumsfirandet är långt ifrån
slut i och med detta. En bok är under
produktion, ett konstverk ska invigas
och inte minst blir det mer körsång.
Bland annat kommer det två uruppfö-

Dalby kyrka i Skåne anses vara Skandinaviens äldsta stenkyrka. I år firar den 950årsjubileum.

randen att äga rum i höst. Under jubileumshögtiden i september ska Eginokören framföra en mässa specialskriven
för Dalby av Lundaorganisten JohanMagnus Sjöberg och i oktober ska

Dalby kammarensemble ge ett nyskrivet
körverk av kompositören Ulrika Emanuelsson, som är uppvuxen i Dalby.

Text och foto: Marita Sköldberg

Robert Schumann
Requiem i Dess-dur op 148

Körer!
på Snöå Bruk i Dala-Järna finner ni
�
�
�

- billigt boende i genuin bruksmiljö
- ett uppskattat kök
- rejäla övningslokaler

KÖRSÅNGARE

vi ses i sommar vid körvecka i Leksand!
Kurs på Leksands folkhögskola den 5–10 juli 2010.
Konsert i Siljansnäs kyrka den 10 juli 2010 med Södra
Dalarnas Kammarorkester och solister.
Dirigent är Bengt Ollén.

samt
�
�

- möjlighet att uppträda i Dala-Järna kyrka
med sin fantastiska akustik och unika orgel

Genom vårt samarbete med pastoratet blir ert
körinternat något utöver det vanliga.
Varmt välkomna till Snöå Bruk och Dala-Järna kyrka
Yvonne och Karl
med personal
Robert van Aarem,
kyrkoherde
För info:
tel.0281-240 18
www.snoabruk.se

Föreningen Vox bildades 2004 och är en ideell förening
med målsättning att anordna en eller flera körkurser per år.
I år är det sjunde gången körkurs anordnas i samarbete med
Musik vid Siljan.

Upplev sångarglädjen med föreningen Vox i vacker
Dalamiljö på Leksands folkhögskola intill Dalälven
under en körkurs, ledd av Bengt Ollén.
Såväl körkurs som konsert sker i samarbete med Musik vid Siljan.
Info om kurs och konsert: www.musikvidsiljan.se
www.sjung.se/Vox och Föreningen Vox genom Ulla-Stina Ryking
08-712 38 92, e-mail: us@ryking.se

Att hitta psalmer och sånger på
samiska är inte så enkelt. Men inom
ett samarbetsprojekt i Luleå och
Härnösands stift har man försökt
råda bot på det.
På samernas nationaldag den 6 februari
höll Nuorra lávlut – Unga samiska
röster – en konsert i Jokkmokks församlingshem. Sångerna de sjöng har de
också spelat in på skiva: Gehppes mátkki sávan dutnje/Må din väg gå dig till
mötes (DATCD-54), och de finns med i
ett häfte som just nu är under tryckning.
– Det saknas material på samiska att
sjunga i körer, gudstjänster och i hemmen. Vi ville fylla upp med samiska
psalmer. Så vi har gett ut ett häfte på
nordsamiska som församlingar också
kan ge som dopgåvor till exempel,
berättar Ewert Richardsson.
Han är projektledare för Luleå och

Härnösands gemensamma
projekt samiskt kyrkoliv,
i vilket Nuorra lávlut är
Nuorra lávlut – Unga samiska röster – drog fullt hus vid
en del.
sin konsert i Jokkmokks församlingshem under samerHäftet innehåller ett
nas nationaldag 6 februari.
30-tal psalmer och sånger
Sångerna är främst tänkta för barn,
samt böner och andaktsförslag och
men en hel del går utmärkt att använda
akvareller gjorda av barn från några av
även som församlingssånger, både för
de medverkande församlingarna. 21 av
samisktalande och andra.
sångerna är insjungna på skivan.
Nuorra lávlut avslutas med att den
Gammalt och nytt
tillfälligt hopplockade barn- och ungDet handlar mest om välkända sånger,
domskören med medlemmar från bland
några i nyöversättning som till exempel
annat Soppero och Karesuando under
titelspåret Må din väg gå dig till mötes.
april gör en miniturné med tre konserMen tre sånger är helt nya.
ter i Kiruna, Vittangi och Karesuando.
– Det är Lars-Ánte Kuhnunen och en
Men Ewert Richardsson är ändå inte
annan kille som jojkar som heter Simon
riktigt nöjd.
Marainen som på min begäran har skri– Innan jag går i pension vill jag få
vit sångerna. Det låter mycket samiskt
ihop ett körhäfte med samiska sånger
och det tycker jag är viktigt att ha med,
också.
Marita Sköldberg
säger Ewert Richardsson.

Killarna var otroligt fokuserade
En gång är ingen gång, två gånger
är redan en tradition. Kördagen för
killar och flickkörfestivalen i Västerås stift tycks ha kommit för att
stanna.
– Nu var det andra året, och de sa
redan: Det blir väl nästa år också, berättar Anna Kjellin om kördagen för killar
som gick av stapeln i slutet av januari.
Anna Kjellin är kyrkomusiker i Stora
Kopparbergs församling i Falun och
ordförande i Ung kyrkomusik inom
Västerås stifts kyrkosångsförbund.
Under kördagen för killar ackompanjerade hon på piano. Hennes kollega i
Domkyrkan i Västerås, Eva-Marie Hopstadius, ledde den yngre killgruppen och
Karin Skogberg Ankarmo, ledare för
Stockholms gosskör, den äldre.
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– Vi försöker i Ung kyrkomusik att
hitta nya sätt att arbeta. Det finns inte
så många gosskörer i stiftet med det är
roligt att samla dem som finns. När det
finns en gosskörfestival som är rätt stor
är det roligt att ha en på stiftsnivå också.

Festival för tjejer
Det finns ingen flickkörfestival på nationell nivå. Det hindrar dock inte Västerås stifts kyrkosångsförbund från att
arrangera en egen.
– Varför ska bara killarna ha en festival, tjejerna borde väl också ha något!
Under flickkörfestivalen, som pågick
under ett veckoslut i mars, ledde Anna
Kjellin kören tillsammans med Anna
Ytterberg Nerman från Arboga.
Såväl killkördagen som flickkörfestivalen samlade ett 30-tal deltagare i åld-

rarna 6-11 respektive 10-18 år, killarna
kom från tre gosskörer och tjejerna från
fyra flickkörer.
– Om det är grupper som är sex-sju
stycken hemma så blir det något helt
annat när man är 30. Det är inte så lätt
att sjunga i stämmor i en liten grupp.
Killarna avslutade sin dag med en
konsert i Folkärna kyrka, då de uppdelade i två åldersgrupper sjöng en blandad repertoar. Tjejerna avslutade sin
festival med att sjunga ur bland annat
Bob Chilcotts jazzmässa under högmässan i Falu Kristine kyrka.

Uthålliga killar
I över 50 år har Västerås stifts kyrkosångsförbund arrangerat barnkördagar
för blandade barnkörer. Till barnkörfestivalen i Leksand 21-22 maj, som också
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Foto: Ewert Richardsson

Tillfällig barnkör
sjunger
samiska sånger

Blå körtjej Hofverbergs senaste hjälte
sig också från en
verklig situation i en
församling där Åsa
Hofverberg själv jobbade.
och änglasol
Men Sallys alla
ot
kreativa – och ibland
fullständigt hopplösa
– planer, de är inte
självupplevda.
– Jag har alltid sjungit
– Nej, jag var jäti kör – förutom de
teblyg.
Men jag har en
ROSA HUSET
senaste tio åren – så det
son som är åtta, och
var bara naturligt, jag
tjejerna i hans klass
har inte funderat över varför Sally gör
är väldigt framåt. De
det. Och så är jag prästbarn, så jag har
armbågar sig fram så att det nästan blir
hängt mycket i kyrkan när andra sjungit
stötande för mig som var blyg.
också, säger Åsa Hofverberg, författare
Nästan stötande blir Sally ibland i
till de hittills två böckerna om Sally.
sin iver att få rollen som soloängeln i
Mycket av det som händer Sally är
julspelet i kyrkan. Det är ändå svårt att
på ett eller annat sätt hämtat ur verkliglåta bli att tycka om henne, trots att
heten. Som att hon kallas för blå tjejen.
hennes enorma energi ofta handlar om
– När jag var nyinflyttad i Västerås
att få egna fördelar, och när hon vill
hade jag bara blå kläder, men inte för
göra gott för andra går hennes ”fantasatt jag hade ärvt som Sally, utan för att
tiska” planer för det mesta i stöpet.
jag gillade blått. Två grannbarn kallade
– Jag ska skriva en sista bok om
mig för blå tjejen, med det var inte trauSally, och då ska hon använda all sin
matiskt som för Sally.
energi till något bra, slår Åsa Hofverberg fast. Det finns så många barn som
Hopplösa planer
har så mycket energi, och vi vuxna får
Historien om när Sallys klasskompis
hjälpa dem att använda det till något
Soffis vill få alla tjejer att spela teater
som kan vara bra för andra också.
i stället för att sjunga i kören och därPlanen är att den tredje boken ska
för talar illa om körledaren, härrör
komma ut till jul.
ÅSA HOFVER

BERG

SALLY

Marita Sköldberg

Åsa Hofverberg.

Passar som andaktsböcker
Böckerna om Sally har Åsa Hofverberg
i första hand tänkt som högläsningsböcker tillsammans med barn från
ungefär sjuårsåldern. Hon tycker att de
passar som andaktsböcker.
Se upp för Super-Sally kom ut på
Libris förlag 2008, men när det var dags
för nummer två, Sally och änglasolot,
hade Libris just tagit paus i barnboksutgivningen.
– Men jag ville inte vänta ett extra år
på nästa Sally, så jag startade eget förlag, Rosa huset, och nu kommer jag att
fortsätta ge ut själv.

Marita Sköldberg

Foto: Anna Kjellin

inkluderar en övernattning, är omkring
110 deltagare anmälda. Då ska man
göra den norska mässan Barn i Guds
tid, just översatt till svenska av Christina Lövestam. Ytterligare barnkördagar blir det i oktober, en i Nora och en
i Avesta.
Anna Kjellin leder själv bara flickkörer och en blandad kör för 5-6-åringar.
Som pianist på gosskördagen blev hon
dock imponerad av killarna.
– Det jag märkte var att killarna tycks
vara lite mer uthålliga än vad tjejer är,
de orkar hålla på lite längre. Och så är
de inte så pratiga heller. De var otroligt
fokuserade på det de skulle göra.

Foto: Cornelia Schmidt

Sally är åtta år och
sjunger i kyrkans barnkör. Och så sjunger hon
i sångtunneln också,
det låter så bra där. Åsa
Hofverbergs senaste
bokhjälte är en blå
körtjej med massor av
planer.

Ett 30-tal killar från tre gosskörer var med när Västerås stifts kyrkosångsförbund
inbjöd till kördag för killar.
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Melodisk musik får oss att
sjunga på rätt sätt
Bob Chilcott på besök i Rättvik
Han var den förste utlänning som
fick dirigera vid sångarfesten i Tallinn, och han var det amerikanska
körförbundets förste icke-amerikanske kördirigent. En gång i tiden
var han en gossopran som lärde sig
genom att härma bänkgrannen. I
januari inspirerade Bob Chilcott
kyrkomusiker och körsångare på
vintermötet i Rättvik.
– Körledarna här i Sverige är så välutbildade, säger Bob Chilcott. Ni som
är kyrkomusiker studerar dirigering.
Jag minns en av de första gångerna jag
skulle dirigera i ett större sammanhang
– det var på en körkurs, och jag var där
tillsammans med Robert Sundh. Han är
ju en fantastisk kördirigent, och jag var
så nervös. Men han sa bara, hela tiden:
”Det här klarar du jättebra, Bob! Det
här klarar du jättebra!” Och efter ett
tag insåg jag att det fungerade.
Den som hör ett sådant uttalande
och inte har läst brittiske Bob Chilcotts
meritlista kan kanske tro att han är
ovan vid att arbeta med körer, men i
själva verket är det en av de saker han
gör mest. Han kallas in till festivaler,
kurser och gästspel i stora delar av
världen och har bland annat lett Världs
ungdomskören, den stora kören vid
sångarfestspelen i Tallinn och RIAS
Kammerchor i Berlin. Och så är han
förste gästdirigent för The BBC Singers.
Till Stiftsgården i Rättvik har han
kommit som körinspiratör och presenteras som ”John Rutters co-composer
och arvtagare, tidigare medlem i The
King’s Singers, kompositör, dirigent,
legendarisk gossopran på den klassiska
inspelningen av Faurés Requiem”.

Melodisk musik
Kyrkomusiker och präster har vintermötet som fortbildning, men en del av
deltagarna är ”bara vanliga körsångare”. Bob Chilcott börjar med ett sam-
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När vi får sjunga en
melodi som vi förstår lär
vi oss bra sångteknik mer
eller mindre automatiskt
lingshäfte för fyrstämmig kör och berättar emellan.
– Det är många som säger att jag
skriver väldigt melodisk musik, och
det är sant. Jag tror att melodier är
bra. När vi får sjunga en melodi som
vi förstår lär vi oss bra sångteknik
mer eller mindre automatiskt. Det blir
naturligt att sjunga på ett bra sätt. Det
gäller inte minst för unga sångare, och
jag får många beställningar på musik
för barn- och ungdomskör.

Samma tonspråk som Rutter
John Rutter, en av1900-talets mest
sjungna kompositörer i västvärlden, är
tio år äldre än Bob Chilcott, och när
Chilcott sägs vara Rutters arvtagare är
det delvis på grund av tonspråket. Båda
har varit körsångare. Chilcott kom med
i King’s College-kören i Cambridge och
sjöng i gudstjänster dagligen under hela
sin skoltid. Det var där han som tolvåring deltog i inspelningen av Fauré, men
i övrigt var det kyrkomusik ur hela den
klassiska traditionen och mycket anglikanskt.
– Jag är mycket påverkad av den
anglikanska kyrkomusiken, naturligtvis,
säger han.
Det finns ett brittiskt margarinmärke
som heter ”I can’t believe it’s not butter” (ung. ”jag kan inte tro att det inte
är smör”), och när Bob Chilcott talar
om hur folk beskriver hans sånger
räcker en korist upp handen:
– I can’t believe it’s not Rutter!
Fraseringen kan behöva lite extra
hjälp även om melodin själv säger det
mesta, och Bob Chilcott arbetar också
med klang och uttal.

Intuitiv dirigent. Bob Chilcott har i likhet
med de flesta stora engelska kördirigenter lärt sig jobbet genom att titta,
lyssna, prova och känna sig fram.

– Ni svenskar är så bra på engelska,
säger han. Men en sak som är konstig i
körmusiken är att vi talar så mycket om
slutkonsonanter och så lite om inledningskonsonanter. Det är ju ordets början
som ger det hela dess karaktär!
Han demonstrerar sin tes med ett
exempel och får hela kören att prova.
Flera gånger, tills det blir en gemensam
impuls.
Någon frågar om ”r”, som många
körsångare i Sverige har lärt sig ska
vara tungspets-r i engelskan.
– Det känns lite gammaldags nu,
säger han. Gör det som i talad engelska
bara.

Lär av andra
I den brittiska körtraditionen är det
mesta intuitivt, enligt Bob Chilcott.
– När jag började i King’s College
kunde jag ingenting, men jag blev plac-
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Körkåpor

Vi förverkligar det ni önskar
i såväl färg, form som kvalité.

Alla Vintermötets deltagare fick med sig noter till ett tiotal Bob Chilcott-sånger och
en mässa hem.

erad bredvid en äldre pojke som var
väldigt duktig. Så gör de med alla nya.
Man får stå där och se hur han gör och
hänga med så gott man kan, och efter
ett tag har man snappat upp ganska
mycket. Och då dyker det upp en liten
ny pojke vid ens sida, och man inser
att man hör till de stora. Ungefär likadant är det att bli dirigent. Man ser hur
någon annan gör, och så gör man. Ingen
säger hur man ska göra.
– Vi britter är så beroende av att få
visa att vi är självständiga och oberoende, så jag tror att det är det enda sättet
som fungerar för oss. Om du säger till
hundra britter att de ska gå åt höger, så
går 95 åt vänster, och fem säger att de
minsann inte alls tänker låta någon tala
om vad de ska göra och att de har all
rätt att bara stå kvar … Men jag har studerat dirigering ändå, för att jag ville det.

Nästan för vackert
– Bob Chilcotts musik är alltid vacker,
ibland nästan lite för vacker, säger
Lars Åberg som är en av vintermötets
arrangörer. Men det intressantaste
tycker jag är att han ofta letar upp så
bra texter.
I Rättvik presenterar Bob Chilcott
en gammal Maria-hymn som han
har tonsatt mycket rytmiskt och med
ackompanjemang av slagverk, en
jazzmässa skriven för unga sångare i
New Orleans, ett stycke skrivet för ett
Repton Schools-jubileum med skolans
”egen” psalm (Repton – den är mycket
känd) inbyggd, en tonsättning av bönen
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”Be thou my vision” – och så ”Irish
Blessing”, som under det senaste året
har överraskat tonsättaren själv.
– Jag gjorde ett gästspel för ett tag
sedan, och det kom fram en gammal
dam i motorcykelställ och tackade för
just den sången. ”Jag köpte The Priests
nya skiva”, sa hon. ”Den är väldigt
bra!”
De tre irländska sångarprästerna
hade spelat in Bob Chilcotts tonsättning
av den kända välsignelsebönen – förlaget hade bara inte hunnit berätta det
för honom.
– De hade visserligen använt ett eget
arrangemang, men jag tyckte att de
gjorde det bra. Sedan såldes skivan i
två och en halv miljon exemplar bara i
Storbritannien, så när royaltypengarna
kom visade det sig att de räckte till en
ny bil åt min fru!

Södra Esplanaden 11, 352 35 Växjö
Tel 0470-39 170, info@aktivita.se
www.aktivita.se

Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se

Sveriges ledande

tillverkare av körkläder!
www.brohalldesign.se

Text och foto: Anna Braw

Tel 031 404030
Fax 031 404106
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͊
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Organisten Marie Ottosson är kören Joyful
Souls inspirerande körledare.

Joyful Soul repeterar inför fastlagssöndagens gudstjänst i Svartviks gamla varvskyrka från 1800-talet.

Gospelkören Joyful Soul sprider
glädje i Njurunda församling
Den unga gospelkören Joyful Soul
berikar och inspirerar med sin
medverkan i Njurunda församlings
gudstjänstliv. Det är inte alltför vanligt med gospelkörer i våra kyrkor,
men här har man gjort en lyckosam
satsning.
Den som kommer E 4 söderifrån genom
Hälsingeskogar och byar, möter två
mil söder om Sundsvall en pampig syn.
Uppe på en kulle med utsikt över skogar
och ängar ståtar Njurunda kyrka, församlingens moderkyrka med anor från
medeltiden. Här finns ytterligare två
kyrkor, Svartviks kyrka som byggdes
under varvsepoken på 1800-talet och
Galtströms kyrka från 1600-talet.
Församlingen har ett rikt musikliv.
Här finns babysång och sex körer som
leds av organisten Marie Ottosson och
kantor Kerstin Olander.

Skeptisk i början
Joyful Soul är den yngsta kören med
sina tre år på nacken. Det började med
att Marie blev ombedd att starta en gospelkör. Hon var skeptisk. Här fanns ju
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redan två etablerade vuxenkörer: Motettkören och Svartviks kyrkokör.
– Nej, jag trodde inte att det fanns
intresse för en sådan kör. Efter flera
påtryckningar lovade jag att försöka.
Jag hade ju lite erfarenhet sedan tidigare. Det var i Sjöbo, Skåne, året innan
jag började studera vid musikhögskolan
i Malmö, berättar Marie.
Sagt och gjort. Med stöd från präster
och kyrkoråd tog arbetet med kören
snabbt fart. Redan första gången kom
25 personer och i dag har kören 50
entusiastiska medlemmar. Joyful Soul
sjunger i genomsnitt fyra gånger per
termin i Njurunda kyrka och två gånger
i Svartviks kyrka.
Under de tre år som gått har kören
sjungit i gudstjänsterna och haft egna
konserter, medverkat på en skiva och i
höstas gav de ut en egen cd med gospel.
De har medverkat i musikkaféer för
välgörande ändamål och även för att
samla pengar till körresor. Och i vår går
färden till London där kören ska sjunga
i bland annat Svenska kyrkan och i en
anglikansk kyrka.
På fastlagssöndagen besöker jag

Svartviks kyrka för att delta i kvällsgudstjänsten och samtidigt få möta och
lyssna till Joyful Soul. Drygt 20 sångare
deltar och det låter kraftfullt nog i det
lilla kyrkorummet.
Redan ett par timmar före
gudstjänsten samlas kören för att repetera och under Marie Ottossons inspirerande ledning sprider sig sångarglädjen
snabbt in i körleden.

Prästen körmedlem
Två av församlingens präster berättar
om det positiva samarbetet med kören.
Monica Burström, kvällens tjänstgörande präst och försångare i lovsången,
och Per-Gustaf Hegner. Han är dessutom medlem i Joyful Soul sedan något
år och en av körens solister.
– Kören betyder så mycket. Den har
tillfört energi och glädje i gudstjänst
erna, säger Monica.
Per-Gustaf, präst, rutinerad körsångare och solist med många års erfarenheter från etablerade och mera drivna
körer, instämmer.
– Gospelmusiken tar verkligen tag i
såväl sångare som lyssnare och Joyful
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Glädjekickar
I en mycket kort paus mellan repetition
och gudstjänst blir det tillfälle att tala
lite med några körmedlemmar. Alla
är överens om att de har så roligt och
att de upplever en härlig gemenskap i
kören. Körarbetet ger oss riktiga glädjeoch energikickar, säger en av dem
– Ja, om man är trött innan repeti
tionen, så är man pigg när man går
hem, säger Barbro Edlund och Eva
Brattfeldt instämmer.
Så försvinner alla snabbt för att ta
på sig sina vackra röda körkåpor och
de hinner knappt bli klara förrän klockorna ringer till samling. In kommer
sedan kören och deltar med sina medryckande sånger i gudstjänsten.
Så blir en mörk och bister vinterkväll
ljus, varm och fylld av glädje i Svartviks
kyrka på fastlagssöndagen.

Text och bild: Margareta Rudbo

ÅSA HOFVERBE

www.sjungikyrkan.nu

Soul är verkligen en uppryckare, glädjespridare och inspirationskälla för församlingen, säger han.

RG

SochAänL
LY
glasolot

Vill du få
böckerna
om Sally?

Skriv till Körjournalen:
kj@sjungikyrkan.nu eller
Körjournalen, c/o Marita Sköld
berg, Spakbacken 63, 741 94
Knivsta senast den 20 april,
och motivera varför just du ska bli utvald att få Se upp för
Super-Sally och Sally och änglasolot. Den som ur redaktörens
synvinkel skrivit bästa motiveringen får böckerna skickade till sig.
Glöm inte att uppge postadress.
Motiveringen kan komma att publiceras i nästa nummer av
Körjournalen.
ROSA HUSET

KÖRSTÄMMAN

I SKINNSKATTEBERG
ALLTID HELGEN FÖRE
MIDSOMMAR

18-20 juni 2010

Voces Nordicae  Bröderna Rongedal

EKERÖ KÖRVECKA
9-13 augusti 2010

Kör för alla – Simon Ljungman & Anci Hjulström  Berörd
av kör – Lone Larsen  Körsväng & glädje – Arvid Nerdal
& Peter Ekengren  Körlust & lek – Jörgen Krantz  Matkullen i morgonstund – Kerstin Sonnbäck  S:t Davidskören  Körstämmans nya sångbok – Marit Zetterström
 Gud är Gud - mässa av Anders Skogh & Östen Eriksson
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Kerstin Baldwin dirigent

och upplev Stockholm
och Mälaröarna
under en semestervecka!

mer information
www.sjungikyrkan.nu

KÖRRESOR
MED
TM RESOR
Sven Wollter recitatör

Kontakta oss för
prisvärd offert!
info@tmresor.se
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Hallå där

Kyrkomusikens dag firades i
Norrbotten
I samband med kyndelsmässodagen
anordnade Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) en kördag i
Örnäsets församling. Närmare 140
sångare deltog. Unikt för denna dag var
att både barn, ungdomar och vuxna
sjöng tillsammans.
– Det är jätteroligt att så många vill
vara med, trots att det blir en lång dag
på grund av långa resor, säger LUNKs
ordförande Siv Larsson. Vi valde att

lägga kördagen på lördagen. I stället
hoppas vi att körsångarna medverkar
i sin hemförsamling på söndag, som ju
är kyrkomusikens dag – kyndelsmässodagen.
Förbundsdirigenterna Monica Wasberg och Andreas Söderberg-Seppälä
ledde repetitionerna, som sedan mynnade ut i en musikgudstjänst med bland
annat musik av Rutter, Mendelssohn,
Nyberg och Agnestig.

Marie-Louise Beck
man, organist i Vad
stena klosterkyrka
som arrangerar
gregorianskt dygn
23-24 april.

Kan vem som
helst delta i ett
gregorianskt
dygn?
– Ja, kan man härma kan man vara med.
Man behöver inte kunna en massa om gre
goriansk musik, vi övar så mycket hela tiden.
Det är unison sång som inte är komplicerad,
men den kan se komplicerad ut på noterna.
Vad sjunger ni?
– Vi sjunger ur den svenska tidegärden,
påskens melodier, men kanske utökar vi
med några helgonmelodier också. Vi sjunger
på svenska, inte på latin.
Hur många gånger har dygnet arrangerats?
– Det började 2006 när Laurentius Petri
Sällskapet (LPS) förlade sitt årsmöte hit till
Vadstena. Då var det ett 20-tal deltagare,
och det var så roligt så vi bestämde oss för
att fortsätta och utöka. För att ge fler möj
ligheter att hitta hit bytte vi namn till gregori
anskt dygn.

Foto: Siv Larsson

Vilka är det som kommer?
– Det kommer alla möjliga slags männis
kor. Förra året kom det ett 50-tal. Det finns
de som kan allt och det finns totala nybör
jare. Det är kyrkomusiker, vanliga försam
lingsbor i Vadstena som går i våra tideböner
i vanliga fall, folk som tillhör LPS, präster,
körsångare…

Körsångare fick kollektkritik
Sveriges Kyrkosångsförbund hade förmånen att få ta upp en halv rikskollekt den 17
januari till förbundets ungdomsarbete. Några dagar dessförinnan inträffade Haitikatastrofen och på många håll i landet fanns det starka och berättigade önskemål om
att låta kollekten gå till katastrofens offer i stället för till det påbjudna kollektändamålet. Man löste detta på lite olika sätt i olika stift och församlingar.
Sveriges Kyrkosångsförbund har naturligtvis full förståelse för att kollekten denna
dag på många håll styrdes över till katastrofoffren. Vi kan bara konstatera att utfallet
av kollekten, för vår del, denna gång kommer att bli betydligt mindre än förväntat
och anpassar vår ekonomi utifrån det uppkomna läget.
Lite oförskyllt fick körsångarna klä skott för att Svenska kyrkan inte är mer flexibel i sina kollektbeslut. På några håll i landet har funnits artiklar och insändare med
andemeningen ”kyrkans körsångare tar kollekten när Haiti lider”. Så var det
självfallet inte och åtminstone i mitt stift, Karlstad, har man gjort
förtjänstfulla insatser för att i media förklara hur
kollekterna fungerar och vilka beslut som
togs med anledning av katastrofen. Men
det är inte alltid information går fram
till dem som skulle behöva den.

Jan Rudérus

förbundskamrer
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Vilka leder sången?
– Peter Wallin från Malmö och jag som
båda sitter i LPS styrelse kommer att hålla i
sångövningarna.
Hur ser programmet ut?
– Vi börjar klockan 11 på fredagen i Vreta
kloster med att repetera, så sjunger vi sex
ten kl 12. Vi repeterar igen efter lunch och
sjunger vesper klockan 15. Det blir föredrag
med Ulrike Heider om äldre notskrift innan
vi åker buss till Vadstena för att fira mässa.
Efter middagen är det årsmöte för Lauren
tius Petri Sällskapet innan vi firar completo
rium klockan 21. Efteråt är det nattmusik. Då
lägger man sig i kyrkbänken och lyssnar på
vokalgruppen Gemma innan det är dags för
sängen på folkhögskolan.
På lördagen börjar vi klockan 8 med
mässa på Pilgrimscentrum. Efter laudes blir
det föredrag av Karin Strinnholm Lagergren.
Och så avslutar vi med sext klockan 12, och
lunch.
– Det är ett intensivt dygn, men samtidigt
så rofyllt, den här musiken är så evig.

Marita Sköldberg
KörJournalen 2/10
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Anna Pihl-Lindén (t v) och biskop
Eva Brunne vid utdelningen av S:ta
Ceciliapriset i S:t Jacobs kyrka.

Foto: Anders Gustafsson Forslin

Anna Pihl-Lindén årets
S:ta Ceciliapristagare
Anna Pihl-Lindén, organist i Hedvig
Eleonora församling i Stockholm, är
årets mottagare av Stockholms stifts
musikaliska pris S:ta Ceciliapriset. Hon
fick priset av biskop Eva Brunne i samband med kyrkomusikfesten Jubilate i
början på februari.
Juryn motiverar sitt val med att
Anna Pihl-Lindén ”låter barn och
vuxna, tradition och nutid, liturgi och
konsert mötas på ett genomtänkt sätt
och genom sin konstnärliga och pedagogiska helgjutenhet påvisar spännande
musikaliska framtidsvägar”.

– Årets S:ta Ceciliapristagare arbetar
mest med körer, både barn-, ungdomsoch vuxenkörer. Det är uppenbart att
Anna Pihl-Lindén trivs med arbetet med
människor oavsett ålder. Hela hennes
yrkesliv har körarbetet varit viktigt,
säger stiftsmusiker Erika Alfredsson
Bohlin som ingår i prisjuryn.
Anna Pihl-Lindén är född 1957 och
har arbetat i Hedvig Eleonora församling sedan 2005.
Stockholms stifts S:ta Ceciliapris
består, förutom diplom och äran, av
10 000 kronor.

Rytmiskt och roligt trots snökaos
omkring 30 andra ungdomar oss av
mot Vingåker i Södermanland för att ha
övningshelg med vår kör, Svenska kyrkans nationella ungdomskör (NUK).
Då körens medlemmar kommer
från Sveriges alla hörn och kanter tog
sig de flesta till Vingåker med tåg, eller
försökte åtminstone. Klockan 16 när
repetitionerna skulle börja var endast
ett fåtal körmedlemmar och vår körledare Birgitta Rosenquist-Brorson samt
rytmikpedagogen Kerstin Linzander på
plats. Några satt fast i ett strömlöst tåg
mitt i skogen och kom inte fram förrän
sent på natten, en annan fick åka taxi
sista biten, och för en tredje var det inte
vädret som ställde till det, utan tåget
hade krockat med en älg.
De som var på plats fick börja med ett

pass rytmik med Kerstin då vi bland
annat fick lära oss mer om 5-takt, olika
musiktermer och att om människan
hade haft tre ben så hade antagligen
marschmusik gått i 3/4-delstakt. Vi fick
testa på hur detta kändes och skuttade
skrattandes runt på ett ben och två
armar i golvet i takt med musiken som
Birgitta spelade i valstempo på pianot.
Därefter väntade övning av för kören
ny repertoar. Vi sjöng bland annat
igenom Schuberts mässa i G-dur, men
det mest spännande var att sjunga den
nyskrivna musik som vi i kören själva
skrivit texterna till.
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Foto: Linnéa Brorson

Fredagen den 19 februari begav jag och

Dagen därpå övades det för fullt på både

ny och gammal repertoar i kyrkan som
ligger bara ett stenkast från församlingshemmet, men det var nog så jobbigt att
gå dit i snöstormen. Men ingenting kan
påverka NUK:s goda humör, och dessutom blir man varm både på insidan och
utsidan av att sjunga.
Uppsjungningarna stod både Birgitta
och medlemmar ur kören för. Med
Kerstin fick vi göra roliga rytmövningar
genom att sjunga, klappa, stampa och
dansa. Några av körsångarna fick sånglektioner en och en medan de andra
övade på Bob Chilcotts Credo.
Under kvällen blev kören bjuden på
en fantastisk middag med alla möjliga
sorters maträtter som uppskattades av
alla. Birgitta sjöng ut i ett ”Halleluja”
för dem som lagat maten, och kören
svarade vant i stämmor, för denna lilla

Nationella ungdomskören
sjunger upp i Vingåkers
kyrka.

sång har vi sjungit många gånger för att
tacka folk under våra resor.
På söndagen sjöng vi på högmässa i

Vingåkers kyrka. Bland annat fanns
Björn Skifs Håll mitt hjärta med på
repertoaren och vi framförde en bra
blandning av modern och klassisk musik.
Även psalmerna fylldes med stämsång.
Tyvärr hanns det inte med mycket
övning efter högmässan. Eftersom så
många tåg var inställda i snöovädret var
de flesta tvungna att åka hemåt tidigare
för att säkert komma hem. Men det var
ändå en väldigt rolig, trevlig och lärorik
helg, precis som det brukar vara. Och
nu kan vi NUK:are bland annat se fram
mot ungdomskörfestival i Linköping i
valborg och en sommarturné på västkusten i juni.

Text: Sofia Portström
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Hela världen kom till Eskilstuna
Anders Nyberg har svårt att stå
still. Det är nog musiken som gör
det. När den 250 man starka kören
framför honom drar igång så dras
han med av rytmerna från jordens
alla hörn och de fyra elementen.

André de Lang (th) är en av solisterna
i Hela världens musik. Intill honom syns
en dansande Anders Nyberg.

Trots kall vårvinter utanför dörrarna
flödade värmen både till öra och öga i
den näst intill fullsatta konsertlokalen
Lokomotivet i Eskilstuna den 14 mars.
I flera månader hade 250 körsångare från tio av Eskilstuna församlings
kyrkokörer var för sig övat de olika
delarna i Hela världens musik – två körkonserter av mastodontformat.
– Under vintern har vi först övat varje
stämma för sig, och sedan har vi sjungit
ihop oss så att bitarna fallit på plats en
efter en, berättar Elsa-Maria Dammhag,
52, som sjungit i flera år i kyrkokören i
S:t Petri kyrka i Eskilstuna.
Och nu föll allt på plats och blev
till en helhet under ledning av körledare Anders Nyberg, vars dirigentstil
närmast kan liknas vid en dansföreställning i sig.

Kulturell blandning
– Den kulturella blandningen och
öppenheten i musiken har varit något
av det allra bästa med detta projekt, vi
har lärt oss sånger som man vanligtvis
inte stöter på, säger Daniel Karlsson,
22, som sjungit hela livet, till vardags
i församlingens rockband.
Var och en av de fem solisterna gav
också sin tolkning av hur väderstreck
och element binder oss samman. Siffran
fyra gick som en röd tråd och band ihop
de olika delarna; inspirerad av solister
från alla fyra väderstreck med funkiga
rytmer från söder, högtidliga toner från
öster, klara röster från norr och rockigt
drag från väst.

250 körsångare från
tio kyrkokörer medverkade i Hela
världens musik i Eskilstuna i mitten av mars.

Hela världens musik är nyskrivet
material av Anders Nyberg. Han hoppas att musiken ska stimulera tankarna
till att människor över hela jorden är
ett. Att den ska väcka passion och engagemang.

Gemensamma nämnare
Missa inte CD-fynden hos

www.privag.se
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En av solisterna, Rostam Mirlashari
kommer från Iran. Han beskriver den
känsla han vill förmedla med sitt stycke:
– Det handlar om sökande – att söka
efter förståelse, kärlek och harmoni

det är inte något som bara finns i det
område där jag kommer ifrån, så jag
försöker genom kören och de andra
solisterna att hitta de gemensamma
nämnarna i våra olika traditioner i våra
behov som människor.
Körkonserterna och kringaktiviteter
som försäljning av 1700 bullar, tygväskor och vattenflaskor inbringade totalt
cirka 120 000 kronor till Hela världen –
Svenska kyrkans internationella arbete.

Text och foto: Henrik Hansson
KörJournalen 2/10

Gissa Kjs hemliga gäst

signerat Hans Axelsson
Hemliga gästen Kj nr 1 2010

H

emliga gäs
ten föddes
på en kanalort
med handman
övrerad sluss.
Fadern var ur
makare. Gästen
blev känd för en
större publik med
ett Requiem med
kontroversiell
text. Dessförin
nan fick personen
sitt internationella
genombrott vid
en ISCM-konsert.
Har undervisat i
stad med univer
sitet med 40 000
studenter. Staden
är kanske mest
känd för ett årligt cykellopp, som figurerar i en mycket sedd
spelfilm från 1979.
Hemliga gästen är enormt produktiv: hittills åtta operor,
solokonserter för ett flertal instrument, orkestermusik, och
kanske mest känt, sakral körmusik. Ofta går denna tillbaka på
verk av stora mästare från barocken.
Har initialerna och efternamnet gemensamt med en stor
dagstidning respektive dess chefredaktör.
Svaret ska vara Körjournalen tillhanda senast den 25 april.
Adressen är Spakbacken 63, 741 94 Knivsta eller
kj@sjungikyrkan.nu. Bland alla rätta svar dras en vinnare som
belönas med en cd-skiva.

P

ersonen är känd för två mäster
verk, en nydanande opera buffa
och ett stort sakralt verk. Trots att
han gick bort i unga år skrev han ett
flertal operor, många sakrala verk
och instrumentalmusik. I synnerhet
den sistnämnda omhuldades av
ett flertal musikförläggare som gav
ut andra kompositörers verk i hans
namn. Icke desto mindre tyckte
en modern rysk kompositör så
mycket om hans instrumentalverk,
både äkta och oäkta, att han omar
rangerade några för en balett som
kom att inleda hans nyklassicistiska
period. Vår gåtfulla person döptes
till samma förnamn som vår fjor
tonde Karl, fast på ett annat språk.
Efternamnet leder tankarna till en
trädgårdsgång. I år är han jubilar.

Svar: Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

P

ergolesis två mest kända verk är den komiska operan La serva padrona
(Pigan husbondefru) från 1733 och ett Stabat mater i c-moll som är hans
sista verk, fullbordat bara några veckor före hans förtidiga död, troligen i tu
berkulos. Igor Stravinskij använde Pergolesis äkta och oäkta musik till baletten
Pulcinella från 1920. Karl XIV Johans dopnamn var Jean Baptiste. Trädgårds
gången är en pergola; detta namn har den stad i Italien från vilken Pergolesis
farfar, som hette Draghi i efternamn, flyttade och lade till Pergolesi i familjenam
net. Den fjärde januari i år kunde vi ha firat Pergolesis 300-årsdag.
Vinnare denna gång är Erik Tegenborg i Åkersberga. Grattis! En cd-skiva
kommer på posten.

Prenumerera på Körjournalen
Helårsprenumeration, 6 nummer, 132 :Mängdrabatt ges från sex prenumerationer med
samfakturering.
Läs på www.sjungikyrkan.nu eller kontakta
Jan Rudérus för mer information,
054-86 13 46 eller ekonomi@sjungikyrkan.nu

@yG
?DJGC6A:C&$&%
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Kantorsutbildning

2-årig utbildning som leder till kantorsexamen

Svenska kyrkans grundkurs

16 veckor med start i augusti.
Kan även kombineras med förberedande kantorsutbildning.
På skolan finns även musiklinje och en mängd andra kurser.

Körjournalen söker
recensent(er)

Gillar du att skriva och har samtidigt koll på utgivningen av (sakral)
körmusik på skiva och/eller nyskrivna noter? Då kanske du vill bli
recensent i Körjournalen. Ett blygsamt arvode utgår. Intresserad?
Skriv några rader och berätta om dig själv och varför du skulle vilja
recensera musik i Körjournalen. Adressen är kj@sjungikyrkan.nu.

Körresa

Kontakta oss så arrangerar vi
tillsammans er nästa resa

Lena Sjöberg tel 040 6004123
lena@travelgallery.se www.travelgallery.se
684 93 Ransäter
Tel 0552-30250, fax 0552-304 48, info@geijerskolan.se, www.geijerskolan.se

DIN KOMPLETTA NOTHANDEL WESSMANS
www.wessmans.com
MUSIKFÖRLAG
KörJournalen 2/10

Tel 0498-226132
Fax 0498-226107
order@wessmans.com
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Delförbundsinfo
Förbundet kyrkomusik
i Uppsala stift

17 april Kördag för killar i Eriksbergskyrkan, Upp
sala, ledning av Leif Hall och Niclas Andersson
8 maj Kördag för vuxna i Heliga Trefaldighets
kyrka, Gävle. Ledning av Per Ahlberg
2-3 okt (prel) Koristkurs på Undersviks stiftsgård
13-14 nov Händels Messias för unga röster i Upp
sala under ledning av Margareta Raab
Anmälan och Info: Mia Oldeberg-Huusko,
maria.oldeberg-huusko@svenskakyrkan.se

Linköpings stifts
kyrkosångsförbund

17 april Kantathögmässa kl 11 S:t Olai kyrka,
kl 18 S:t Lars kyrka
23-24 april Gregorianskt dygn i Vreta Kloster och
Vadstena
29 maj Ungdomskör i samband med musikfest på
Gransnäs
okt Barnkördag i Västervik med Karin Runow
14 nov "Nyskrivet". Stiftskören sjunger SvenDavid Sandström
Info: Karin Wall-Källming,
karin.wallkallming@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/
linkopingsstift

Skara stifts
kyrkosångsförbund

8 maj Stiftskören övar i Vara inför All Världens Musik
2-8 aug, dirigent- och koristkurs i Ljungskile
25 sept Stiftskören övar i Caroli kyrka, Borås
2 okt Stiftskören övar i Skara domkyrka
16 okt Gospeldag i Falköping
13 nov Workshop och konsert i Vara konserthus
med Anders Nyberg
Info: Erik Johansson, erikjson@telia.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/skara

Sjuhäradsbygdens
kyrkosångsförbund

24-25 april Barnkörläger i Kinna.
Info: Peter Bengtsson,
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/sjuharad

Strängnäs stifts
kyrkosångsförbund

18 april Körskola på Stjärnholm med Marija
Meiszner för vuxna som vill börja sjunga i kör
28-29 maj Barnkörläger på Stjärnholm. Med
verkande Karin Runow och Marianne Viper
2-3 okt ”Sånger för livet” med Mats Backlund
i Örebro
8-9 okt Ungdomskörhelg på Stjärnholm. Ledare
är Birgitta Rosenquist-Brorson. Parallell fortbild
ning för ungdomskörledare
22-23 okt Barnkörläger på Stjärnholm med
Marianne Viper, Mathias Johnsson m fl
20 nov Körskola på Stjärnholm med Marija
Meiszner för vuxna som vill börja sjunga i kör
Info: Mathias Johnsson,
mathias.johnsson@svenskakyrkan.se

Västerås stifts
kyrkosångsförbund

21-22 maj Barnfestival i Leksand.
22 maj Barnens fest, bl a Stiftsgården Rättvik,
Leksands kyrka. Gemensam stiftsaktivitet
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Vad är på gång i ditt delförbund?
20-22 aug Upptaktsdagar för kyrkomusiker och
körsångare på Sjöviks fhsk
1-3 okt Ungdomskörhelg i Arboga
16 okt Barnkördag i Nora
17 okt Barnkördag i Avesta
Info: Maria Helmér musikdirektor@telia.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vasteras

Växjö stifts
kyrkosångsförbund

8 maj Barnkördag i Jönköpings Sofia
5 juni Ungdomskördag vid Världens Fest i Växjö
20-23 juni Barnkörläger i Oskarshamn
23-24 okt Kyrkosångsfest i Kalmar Domkyrka
Info: Patrik Sassersson,
patrik.sassersson@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/vaxjo

Förbundet Kyrkomusik
i Lunds stift
16-18 juni (OBS ändrat datum) Barnkörläger på
Åhusgården
24-26 sept Ungdomskörläger på Tygegården
14 nov Stiftshögtid i Lunds domkyrka
Info: Karin Werger,
karin.werger@compaqnet.se
Hemsida: www.fkl.se.

Hallands
kyrkosångsförbund

10-11 april Ungdomskörläger (årskurs 6–9) på
Gullbrannagården med Jessica och Anders
Nylander
Info: Birgitta Eliasson,
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Göteborgs stifts norra
kyrkosångsförbund

10 april Highlights-konsert i Ytterby kyrka
11 april Highlights-konsert i Uddevalla kyrka
12-13 juni Barnkörläger på Åh
18-20 juni Koristkurs på Billströmska fhsk
1-3 okt Ungdomskörhelg på Åh
Info: Gun-Britt Marcusson,
gunbrittmarcusson@hotmail.com

Karlstads stifts
kyrkosångsförbund

8-9 maj 3:e upplagan av ”Ung Kör Fest”. Landets
alla sjungande ungdomar i åldern 8-16 år inbjuds
att vara med på denna körfest.
Info: Anders Göranzon,
anders.goranzon.kd@svenskakyrkan.se

Kyrkosångsförbundet
i Härnösands stift

Vecka 34 Kursdag med pop/rocksånger samt
klassisk repertoar för ungdomskörer
25-26 sept Körläger på Lögdö bruk för barn från
10-15 år, från kl 12 till kl 12
Info: Ann-Kristin.Farnstrom@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/harnosand

Luleå stifts södra
kyrkosångsförbund

18 april Repetitionsdag i Umeå, Skellefteå och
ytterligare en ort i inlandet
29-30 maj Kyrkosångshögtid i Umeå landsför
samling

Info stiftsförbundet: Ewa Miller,
ewa.miller@gmail.com
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleasodra

Luleå stifts norra
kyrkosångsförbund

23 april Inspirationsdag i Luleå för barn- och
ungdomskörledare
24-25 april Barnkördagar i Boden med Anna
Cederberg-Orreteg och Anna Högberg
1 juni Inspirationsdag för körledare
25 sept Inspirationsdag för körsångare
Hösten 2010 Kördag för killsång
Info: ordf. Siv Larsson, siv.larsson@lr.se
Hemsida: www.sjungikyrkan.nu/luleanorra

Gotlands Körförbund

17-22 aug En förbundskör deltar i Nordisk-Baltiska
körfestivalen på Island
Info: Conny Narkun, conny.narkun@telia.com
Hemsida: www.gotlandskorforbund.se

Stockholms stifts
kyrkosångsförbund

18 april Övning 13-15, middag, årsmöte 16.30.
Konsert med Nationella ungdomskören i Ersta
kyrka 18. T. Jennefelt: Av någon sedd
28-29 maj Hela världens fest. Workshop med
Anders Nyberg 28 maj 18-21 och 29 maj 9-12.30.
Därefter sjunger vi Anders Nybergs nyskrivna
Kvintessens! 14.30 på Medborgarplatsen
9-13 aug Ekerö körvecka. Förklädd Gud och Piret
Rips mässa repeteras och framförs i en kyrko- och
en utomhuskonsert
Info: evaofolke@hotmail.com

Svenska kyrkans
Gosskörförening

3-6 juni Gosskörsfestivalen 2010 på Södra Vät
terbygdens folkhögskola i Jönköping
Info: Karin Skogberg Ankarmo, k.sa@home.se
Hemsida: www.gosskor.se

Laurentius Petri
Sällskapet för svenskt
gudstjänstliv

23-24 april Gregorianskt dygn i Vadstena Klos
terkyrka
Info: Gun Palmqvist, 0506-353 01, 309 23,
kyrkomusiker.hova@telia.com

Svenska Schütz
sällskapet

7-9 maj ”Tidig kyrkomusik under ett kyrkoår”,
helgkurs för sångare, Helga Trefaldighets kyrka,
Uppsala
Info: info@svenskaschuetz.se
Hemsida: www.svenskaschuetz.se

Kristna Dansgemen
skapen i Sverige

22 maj KDGS medverkar i Jesusmanifestationen
i Stockholm
Info: Elisabet Josefsson,
elisabetjosefsson@yahoo.se
Hemsida: www.kdgs.org
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Förbundsinfo
Kontakta Sveriges Kyrkosångsförbund,
SKsfwww.sjungikyrkan.nu
Kansli
Förbundssekreterare Drew Baldwin
070-887 02 44, drew@sjungikyrkan.nu
Ekonomi
Förbundskamrer Jan Rudérus
054-86 13 46, 070-331 83 22,
fax 054-86 13 46,
ekonomi@sjungikyrkan.nu
Information
Redaktör Marita Sköldberg
070-21 22 166, kj@sjungikyrkan.nu
Körpedagog
Birgitta Rosenquist-Brorson
070-651 41 88,
birgitta.rosenquist@acapriccio.se
Styrelsen
Ordförande Lena Fagéus
070-605 67 47, lena@fageus.se

Ungdomskörfestival
med valborgsfirande

Sveriges Kyrkosångsförbunds sjätte ung
domskörfestival äger rum i Linköping 30
april-2 maj. Körsångarna kommer bland
annat att sjunga vårsånger på Lions stora
Valborgsmässofirande i Linköping och med
verka i musikgudstjänst och festhögmässa i
Linköpings domkyrka.

Nationella ungdoms
kören på midsommar
turné
Svenska kyrkans Nationella Ungdomskör
gör en turné på västkusten 18 juni-23 juni.
Vill du få besök av kören till din kyrka eller
kör? Hör av dig till Marie Englund Hyllstam,
kantor.hyssna@telia.com eller Birgitta
Rosenquist-Brorson, birgitta.rosenquist@
acapriccio.se.

Uruppförande under
kyrkomusiksymposiet

Den 2-5 september arrangerar Svenska
kyrkan och Sensus kyrkomusiksympo
sium i Uppsala. Under symposiet kommer
Svenska kyrkans Nationella Ungdomskör att
uruppföra två körstycken. Bakom texterna
står ungdomarna i kören själva, och Lena
Fagéus, Kyrkosångsförbundets styrelse
ordförande, har gjort bearbetningen. De
två unga kompositörerna Truls Nilsson och
Anton Leandersson-Andréas har kompone
rat musiken.

vänder sig till barn och
ungdomar 8–16 år.

Plats: Betlehemskyrkan i Karlstad
Logi: Tingvallagymnasiet
Kostnad: 300 kr/pers
Anmälan och info:
varmland@sensus.se
Kontaktpersoner:
Anders Göranzon 054-172426
anders.goranzon.kd@svenskakyrkan.se
Kerstin Wallmyr 0707-760522
kerstin.wallmyr@karlstad.se
Arrangörer:
Svenska kyrkan, Karlstads stift,
Karlstads stifts kyrkosångsförbund,
Svenska Missionskyrkans
sångarförbund,
Kulturskolan i Karlstad, equmenia
och Sensus
Mer info och anmälningsblankett
finns på www.sjungikyrkan.nu
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Sista april går anmälningstiden ut för den
tredje nordiska kyrkosångsfesten. Kyrkokör
sångare från hela Norden är välkomna till
Vasa och Korsholm i Finland 23-26 septem
ber för att bland annat sjunga nordiska psal
mer och nyskriven gudstjänstmusik. Utförlig
information om programmet med verkstäder,
konserter, medverkande med mera finns på
www.nordiskkyrkosang.org, där man också
kan ladda ner en broschyr.

Funktionärskonferens
i oktober

Årets funktionärskonferens kommer att äga
rum i Uppsala 29-30 oktober. Till funk
tionärskonferensen inbjuds ordförande,
sekreterare, kassör och förbundssekreterare
i samtliga delförbund i Sveriges Kyrko
sångsförbund.

Riksfest för Unga
röster i Täby

I höst prövar SKsf att för första gången ar
rangera en riksfest för unga röster, det vill
säga barn i mellanstadieåldern. ”Barn och
stjärnor” är namnet på riksfesten som går av
stapeln i Täby 20-21 november.

Kursen i Solesmes
framflyttad

Kursen i liturgik i benediktinerklostret Ab
baye Saint-Pierre-de-Solesmes som Kyrko
sångsförbundet planerade till augusti i år har
fått skjutas på framtiden. En av ledarna har
fått förhinder, varför kursen nu flyttas fram till
i vår. Preliminärt kommer kursen i stället att
genomföras 6-11 april 2011. Mer informa
tion kommer senare.

8–9 maj 2010
i Karlstad
Två dagar med ny musik,
nya arrangemang, bild, dans och
sceniskt framträdande.

Sista chansen anmäla
sig till Nordiska kyrko
sångsfesten

Dirigent- och körledarkurser 2010
Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund och Föreningen Sveriges Körledare sam
arrangerar dirigent- och körledarkurser tillsammans med Körcentrum Syd, Malmö Högskola
och Musikhögskolan i Malmö. Tidpunkten blir 9-14 augusti 2010 och platsen är Malmö Hög
skola.
Det som förenar körledare är oändligt mycket mer än det som skiljer körledare år. Körledares
behov av kompetensutveckling och stimulerande kontakter är stort. När nu våra organisationer
samarbetar genom att arrangera dirigentkurser med flera olika inriktningar, kan vi samman
taget nå ut till väldigt många fler körledare och vinsterna blir många.
Kursspår
Följande kursspår planeras:
Dirigentkurs A
– Grundläggande nivå
Dirigentkurs B 2
– Fortsättningsnivå
Barnkörledning
– Fortsättningsnivå
Att leda kör som		
friskvård
– Ett nytt arbetsfält med
nya kompetenser. Många olika aspekter
av detta körledarskap kommer att behandlas.

Dirigentkurs B 1
– Fortsättningsnivå
Dirigentkurs C
– Avancerad nivå
Liturgisk/scenisk kör – Deltagarna bildar
en scenisk kör som under veckan arbetar 		
med körmusik som framförs sceniskt i 		
kyrkan

Kursprospektet med komplett information finns på www.sjungikyrkan.nu.
Sista anmälningsdatum: 15 april. Frågor besvaras av Lena Ekman Frisk, producent/
koordinator på Körcentrum Syd. Kontakt: lena.ekmanfrisk@korcentrumsyd.lu.se, 040–32 54 11.
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Ösigt värre på Gullbrannagården

Foto: Thobias Nylander

Det blev stort deltagarrekord när
Hallands Kyrkosångsförbund i början av mars hade barnkörläger. Lägret var i år flyttat från juni till mars,
och från Helsjöns folkhögskola till
Gullbrannagården utanför Halmstad. 112 barn och 13 vuxna sjöng
ösiga låtar och annat ur körledarna
Jessica och Anders Nylanders egen
produktion.
Jessica Nylander jobbar till vardags som
musiker i Snöstorps församling i Halmstad, och hade med sig en stor kör till
lägret, medan Anders Nylander är köks-

chef på Gullbrannagården. Tillsammans
driver de ett musik- och eventföretag
där barnkörlägret med Hallands Kyrkosångsförbund nu har blivit en tradition.
I år var tredje året de hade ansvaret, och
deltagarantalet har ökat för varje år.
– Våra texter har en tydlig kristen
prägel och vi introducerar varje ny låt
med att sätta den i sitt sammanhang, så
att barnen förstår vad de sjunger, berättar Jessica Nylander.
Lägret som också innehöll en hel del
lek och bus avslutades med en konsert,
då Gullbrannagårdens matsal, som rymmer 250 personer, fylldes till sista plats.

3 x foto: Anders Nylander

Barnen använder vimplar i sången
”Gud har fantasi”.

Stephanie
Svensson,
12 år,
Flickkören
Cantarellerna
Mariakyrkan,
Halmstad

Vad kommer du att minnas mest från lägret?
– Hur roligt jag haft och när vi busade på
rummet.
Kan du sjunga lite på en sång du lärt dig?
– Se mig Gud, hör mig Gud, du tar hand om
jordens barn…

Daniel
Andersson,
7år,
Veddigekören,
Veddige

Vad kommer du att minnas mest från lägret?
– Tipspromenaden.
Kan du sjunga lite på en sång du lärt dig?
– Ända upp till himmelen, ända upp till him
melen…

Malin
Olsson,
8år,
Ås Barnkör,
Ås

Vad kommer du att minnas mest från lägret?
– När vi satt på rummet och spelade ”san
ning eller kånka” till klockan halv tolv på
natten.
Kan du sjunga lite på en sång du lärt dig?
– Everybody depending on Jesus, Master of
the universe…

