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Nationella

Ungdomskörfestivalen
firar

10 år

med

Favoriter i repris
Malmö 2–4 maj 2014
För körsångare 15–25 år

Anmälan på www.sjungikyrkan.nu
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Nationella

Ungdomskörfestivalen

i S:t Petri kyrka, Malmö 2–4 maj 2014
Repertoar:

Anmälan:

Anmälan görs på www.sjungikyrkan.nu senast den
20 februari. I anmälan ska körens namn, kontaktperson och faktureringsadress uppges. Antal körsångare
fördelat på stämmor, ev medföljande samt om alla
vill bo i skolsal vill vi också veta.

Afrikansk sång: Gabi gabi
Becker: Uti din nåd
Buxtehude: Magnificat
Bäck: Som hjorten törstar
Cederberg-Orreteg: Jag är tacksam
Eriksson: Nu är kommen den lyckliga tid
Händel: Hallelujakören (engelsk text)
Nystedt: I will praise thee
Åberg: Kom sommarljus
Öhrwall: I denna ljuva sommartid

Utförligare information om övningsfiler, anmälan
av samtliga körsångares namn med mera skickas
därefter ut till anmälda körer och körsångare. Senast
27 mars måste vi få in alla namn. Deltagaravgiften
återbetalas inte vid avbokning efter 27 mars.

Dirigent:

Birgitta Rosenquist Brorson
Alexander Einarsson

Avgift:

Start:

Mötesbyrån öppnar kl 11. Afrikansk dans 13.30
för dem som hinner. Inledningsgudstjänst kl 15.

Ur programmet:

Repetitioner, konserter, gudstjänster, workshops,
afrikansk dans/Kicki Holmqvist och Abulai Camara,
festmiddag med öppen scen och mycket mer.

Workshops:

Tonbildning, Dirigering, En kvart för din röst m fl

Avslutning:

Högmässa söndag kl 11.
Lunchpaket delas ut efteråt.

Deltagaravgiften är 1200 kr/person om kören är
medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund. Om kören
inte är medlem är avgiften 1600 kr/person. Samma
avgift gäller för både ungdomar och vuxna.
Medföljande präst, diakon eller pedagog betalar
dock halva priset, 600 kr.
I avgiften ingår mat, logi i skolsal eller liknande samt
övriga festivalkostnaderDe som önskar bo på hotell
får själva boka detta och betala direkt till hotellet.
Avgiften för festivalen är densamma även om man
inte utnyttjar boendet.
Resa och noter betalas av deltagarna.

Anmälan görs på www.sjungikyrkan.nu senast 20 februari

Repertoarfrågor:
%LUJLWWD5RVHQTXLVW%URUVRQ

EUE#VMXQJLN\UNDQQX

Övriga frågor SKsf:




0DULWD6N|OGEHUJ

PDULWD#VMXQJLN\UNDQQX

Lokalkommitté:
 +DQQD)DON
 
 KDQQDIDON#VYHQVNDN\UNDQVH

