
Olaus Petri kyrka
12–14 maj  
Från 14 år

Anmälan senast 8 mars

Arrangeras av  
Sveriges Kyrkosångsförbund  
i samarbete med:

Foto: xxx

UNGDOMSKÖRFESTIVAL ÖREBRO 2017 
Sjung i kyrkan

Foto: A
gneta Larsson



Repertoarfrågor:   Övriga frågor:
Birgitta Rosenquist Brorson          Marita Sköldberg
070-651 41 88   070-21 22 166  
brb@sjungikyrkan.nu   marita@sjungikyrkan.nu  

Anmälan:
Senast 8 mars. Följande ska ingå: Körens namn, 
kontaktperson, faktureringsadress, antal körsångare 
fördelat på stämmor, ev medföljande samt om ni vill 
bo i skolsal eller ordnar eget boende. 
Utförligare information skickas därefter ut till an-
mälda körer. Varje kör måste ha med körledaren eller 
annan ansvarig vuxen. Senast 7 april måste vi få in 
personuppgifter på samtliga deltagare. Deltagaravgif-
ten återbetalas inte vid avbokning efter 7 april. Högst 
200 deltagare – anmäl i god tid för att säkert få plats!

Avgift:
1000 kr/person inklusive mat och övriga festival-
kostnader, exklusive boende och frukost
1300 kr/person inklusive logi i skolsal, all mat och 
övriga festivalkostnader 
Övningsfiler ingår i avgiften. Resa och noter betalas 
av deltagarna. 
Medföljande präst, diakon eller pedagog betalar 
halva priset (kan ej ersätta körledaren). 

Login är i Norrbyskolan, ca 20 min promenad från 
Olaus Petri kyrka och ytterligare några från platsen 
för frukost (lokalbuss finns). Det finns två vandrar-
hem nära kyrkan med sängplats från ca 250 kr/natt 
inkl frukost: Örebro city vandrarhem och Livin.

Anmälan görs på www.sjungikyrkan.nu senast 8 mars

Repertoar:
Antonio Vivaldi: Gloria
Anglikansk psaltarpsalm
Sven-Erik Bäck: Som hjorten törstar
Ola Gjeilo: Ubi Caritas 
Rolf Gravé: en sats ur Latinsk mässa
Billy Joel, arr Bob Chilcott: And so it goes
Piret Rips: Ave Maria
Gordon Young: Alleluia
Lars Åberg: Visa i Backa

Dirigenter:
Birgitta Rosenquist Brorson, Mats Bertilsson

Start:
Mötesbyrån öppnar kl 10 fredag 12 maj  
Inledningsgudstjänst kl 14

Ur programmet:
Repetitioner, konserter, gudstjänster, verkstäder,  
middag på slottet med öppen scen

Ur verkstadsfloran:
Tonbildning, kyrkvandring, skriv egna texter, ställ 
prästen mot väggen. Dessutom enskilda sånglektioner

Avslutning:
Högmässa söndag kl 11  
Lunchpaket delas ut efteråt
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