Ur repertoaren:
Nyskrivna stycken av
Maria Löfberg,
Jonas Nyström och
Piret Ribs-Laul

Tre dagar med sång och fest:

Välkomna
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Borås

– med mode, textil och sång –

Utsnitt ur aktiviteterna
I Mötesbyrån får du hjälp med det mesta. Hitta
rätt, vad är på gång eller kanske är du sugen på
lite frukt eller dricka.

Välj ateljéer i Borås!

I textilstaden Borås har riksfestdeltagarna möjlighet att delta i två ateljéer (förutom fotouställningen, som tar hela tiden). Varje ateljé pågår
i 45 minuter. Ateljévalen sker i samband med
anmälan. Följande ateljéer finns att välja mellan:

Tillsammans med Borås stad
har vi packat en intressant
kasse med vägledande innehåll.
Sjunga på stan. Det är
dessutom Knallemarknad
i Borås denna helg!

Riksfestkören
leds av SKsf:s
förbundsdirigent
Kerstin Baldwin

Fotoutställning: Abecita konstmuseums samling utgörs i huvudsak av grafisk konst och foto från Europa
och USA samt prisbelönt nordisk textilkonst. Här
hänger de allra största konstnärsnamnen i modern tid.
Denna ateljé tar hela atejétiden och inkluderar transport.

Festmiddag i Textile
Fashion Center. Här finns
bland annat textilhögskolan
och ett utbud av textilentreprenörer i samma hus.

Textilmuséet: Borås utveckling till textilstad började
med hemtillverkning ute i stugorna. Ännu finns textilföretagens huvudkontor med design, administration
och logistik kvar. Textilmuseet lyfter fram det textilindustriella arvet i Borås och regionen.

Vi har avtalat med Borås hotell, campingplats
och vandrarhem för att du skall hitta ett bra
boende under dagarna.

På Svenska kyrkan Borås hemsida kan
du läsa ”allt” om Riksfest 2015, bl a om
förbokade hotell och andra boenden.
www.svenskakyrkan.se/boras

Körpedagogik: Tillsammans med körledaren Gunno Palmqvist gör vi kommunikativa övningar och provar körstycken,
av exempelvis Åhlén och Bäck.
Fyrtiofem notbefriade minuter: Musikalisk lek på
fullaste allvar tillsammans med Gunnar Eriksson och
några välkända sånger.

• Besök en outletförsäljning av kläder och andra
textilier i Borås med omnejd.

• Borås djurpark – en upplevelse med hög svansföring!

Foto: Hugo Westerlund

Tips till er som kommer tidigare

Kör och hälsa: Töres Theorell, forskare
och körsångare, belyser vad det är som
händer i kropp och själ när vi sjunger
tillsammans.
Kroppsmedvetenhet: Gunilla Rydholm Eriksson och
Lennart Eriksson, skådespelare vid Borås stadsteater,
hjälper oss att bli mer medvetna om vad vår kropp och
vårt språk säger tillsammans.
Röstvård: Anti Aging för rösten – en boktitel som kom tidigare i år. Under ledning
av Marit Zetterström, Sensus, pratar vi
röstvård och tränar rösten.

Örnsköldsvik
– i världsarvet Höga kusten –
Foto:
jamtlandsbilder.com

Välj lador i Örnsköldsvik!

I Örnsköldsvik får riksfesten ett ”bonnigt” tema.
Här får riksfestdeltagarna möjlighet att delta i
två lador. Varje lada pågår i 45 minuter. Val av
lador sker i samband med anmälan till riksfesten.
Följande lador finns att välja mellan:
Gammladan: Gregoriansk sång med Tomas Wahlbom,
organist och musikpedagog, utbildar bl a i liturgisk
sång på Mellansels folkhögskola. Begränsat antal.

Flashmob på stan.
Lottakåren serverar mat.

Riksfestkören
leds av SKsf:s
förbundsdirigent
Sara Michelin.

Festmiddag lördag kväll i Bruxgården. Efter
middagen får vi möta den Glada änkan. Därefter
blir det mingel och dans till Swingbönorna och trubadur i Blueskällaren.

På vår hemsida kan du läsa ”allt” om
Riksfest 2015, bl a vilka hotell som är
förbokade och förslag på andra boenden.
www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvik

Sommarladan: Masterclass för körledare med Erik
Westberg, Musikhögskolan i Piteå.
Dansladan: Afrikansk dans. Leds av
Caldon Thomas som har arbetat som
danslärare i Sverige i tio år och undervisar i Street dance och Afrikansk dans.

För er som kommer tidigare

Höladan: Smycka kyrkan inför söndagens gudstjänst
med florist Margareta Persson. Begränsat antal.
Foto: Gustaf Helsing

• Middag på torsdag. Vi reserverar bord och förbeställer en specialmeny på Harrys restaurang på Sjötorget,
med utsikt över hamnen. Minst 20–25 personer. Måste
förbokas, 0660-266406.
• Båttur med lunch fredag förmiddag. Under den vackra skärgårdsturen serveras en havsinspirerad lunch.
Minst 40 personer. Måste förbokas, 0660-266406.

Fler tips:
Foto: Magnus Aronson/IKON

Ängsladan: Dela tro dela liv. Karin Sarja,
präst och forskare, ledare av Svenska
kyrkans satsning ”Dela tro – dela liv”.

Fullproppad möteskasse
med överraskningar.

Grillbuffé med countryfeeling fredag kväll.

Kyrkladan: Förädla din röst med tonbildning.
Leds av körpedagog Dag Bergqvist.

Fruktladan: Besök och guidning på Hans Hedbergs
museum. Konstnären, skulptören och keramikern
Hans Hedberg var verksam i Frankrike fram till sin
död 2007.

Mötesbyrån har en kiosk där du kan köpa godis,
frukt, dryck och rättvisemärkta varor.

Personalen känns igen på
sina 40-talskläder.

Tröskladan: Prova på Gospel med sväng.
Leds av Erika Sjödin, kantor och mångårig gospelledare som även sjungit med
sin kör i Atlanta och Chicago.

Ladun: Jacke Sjödin, frilansare i underhållningsbranschen, kåserar som en
vansinnig i tidningar och radio, till
exempel i Uppsala nya tidning.

Axplock av vad som händer

• Paradiset mitt i Örnsköldsvik är ett av Sveriges bästa
upplevelsebad med bassänger och vattenrutschbanor,
möjlighet att motionera eller njuta i ett fantasiskt SPA.
• Gå en golfrunda på Veckefjärdens GC bara 4 minuter
från Örnsköldsviks centrum. Banan skapades av Kent
och Peter Forsberg och har alltsedan sedan starten
2003 rankats som en av Norrlands bästa.

Repertoar (köps och repeteras in före riksfesten)
Anna Cederberg-Orreteg: Jag är tacksam (SKsf 1009, distr Wessmans)
André Gouzes: Visheten har dukat sitt bord (Särtryck Gaudete förlag,
					

delas ut på riksfesten)

Egil Hovland: Jubilate (Harald Lyche & Co’s Musikkforlag)
Sven-Eric Johansson: Som sådden förnimmer
(Nordiska musikförlaget NM 5420)

Curt Lindström: Psaltaren 148 (SKsf förlag 8017, distr Wessmans)
Maria Löfberg: Orddroppar (4 korta stycken, SKsf förlag, distr Wessmans)
Felix Mendelssohn: Hear my prayer (Novello)
Jonas Nyström: Som en fågel (SKsf förlag, distr Wessmans)
Otto Olsson: Davids Psalm 121 – Jag lyfter mina ögon (/K 645/Eriks)
Piret Rips-Laul: There are three things (SKsf förlag, distr Wessmans)
Karin Rehnqvist: När natten skänker frid (Edition Reimers)
Sven-David Sandström: Som en ström (Gehrmans 12170)
Heinrich Schütz: Psalm 100 – Jauchzet dem Herren

(Carus Verlag, kören kan välja att sjunga bara en av körerna )

Fredrik Sixten: Jesus för världen (Gehrmans 11531)
Medeltida: O Kriste du som ljuset är (SvPs 185, endast vers 1. Utantill)
Den som vill ha hjälp att få tag på repertoaren kan t ex vända sig till
www.echomusik.com.
Deltagande körer kommer att få tillgång till övningsfiler. Mer information
om detta kommer efter anmälan.
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Maria Löfberg

Jonas Nyström

Piret Rips-Laul

Vem kan anmäla sig?

Såväl hela körer som enskilda körsångare är välkomna. Observera att noter måste skaffas och inövas före festen.

Vart och när ska anmälan ske?

Anmälan görs på sensus.se/riksfest2015 med start den 1 oktober kl 9. Sista dag för anmälan är 1 februari. Det är först till kvarn som gäller. Vi använder oss av ett kösystem.

Vad ska med i anmälan?

Anmälan är personlig, det vill säga att personuppgifter och val måste uppges för varje person. Första
steget i anmälan är val av ort. I anmälan ingår namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, stämma, körens namn, faktureringsadress, särskilda behov av t ex kost, val av verkstäder
samt preliminärt färdmedel. Välj bland alternativen på föregående sidor.

Vad kostar det?

Deltagaravgiften är 1 500 kr inklusive mat och festkväll. Hela avgiften faktureras efter att anmälningstiden har gått ut. Boende bokas och betalas och noter köps in av deltagarna själva.

