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Sveriges Kyrkosångsförbunds tolfte

Ungdomskörfestival
Växjö domkyrka 6–8 maj 2016
Från 14 år

Anmälan senast 4/3 på:
sensus.se/vaxjo/
ungdomskorfestival
I samarbete med:

Foto: Jonas Hammarström

Ungdomskörfestival Växjö 6–8 maj 2016
Repertoar:

Anmälan:

Michael Bojesen: Eternity (finns i två versioner: lika röster eller SATB)
Johann Sebastian Bach: Bourreé
J.S. Bach: På Gud och ej på eget råd
Anton Bruckner: Locus iste
Mia Makaroff: Butterfly
Billy Joel, arr Bob Chilcott: And so it goes
Linn Wikström/Kajsa Johansson: En morgondag
Mårten Jansson/Eva Ericsson Berglund:
Jag vet en dejlig rosa SSA
Glädjens blomster, I furuskogen, Uti vår hage

Dirigenter:

Via sensus.se/vaxjo/ungdomskorfestival senast 4
mars. Följande ska ingå i anmälan: Körens namn,
kontaktperson, faktureringsadress, antal körsångare
fördelat på stämmor, ev medföljande samt om ni vill
bo i skolsal eller ordnar eget boende.
Utförligare information om individuell anmälan,
övningsfiler med mera skickas därefter ut till anmälda körer. Varje kör måste ha med en ansvarig
vuxen. Senast 4 april måste vi få in personuppgifter
på samtliga deltagare. Deltagaravgiften återbetalas
inte vid avbokning efter 4 april.

Avgift:

Birgitta Rosenquist Brorson
Yvonne Steen Ohlander

Start:

Mötesbyrån öppnar kl 10 fredag 6 maj.
Inledningsgudstjänst kl 13

Ur programmet:

Repetitioner, konserter, gudstjänster, workshops,
festmiddag med öppen scen

Workshops:

Gospel, gregoriansk sång, pilgrimsvandring,
tonbildning. Dessutom enskilda sånglektioner

Avslutning:

Högmässa söndag kl 11.
Lunchpaket delas ut efteråt.

1000 kr/person inklusive mat och övriga festivalkostnader, exklusive boende och frukost
1300 kr/person inklusive logi i skolsal, all mat och
övriga festivalkostnader
Medföljande präst, diakon eller pedagog betalar
halva priset.
Login är i Katedralskolan, ca tio minuters promenad
från Domkyrkan och från platsen för frukost. Elite
Stadshotellet Växjö, ca 200 meter från Domkyrkan,
erbjuder festivaldeltagare enkelrum för 525 kr/natt
och dubbelrum för 825 kr/natt. Boka direkt på hotellet och hänvisa till Sveriges Kyrkosångsförbund.
Resa och noter betalas av deltagarna.

Anmälan görs på sensus.se/vaxjo/ungdomskorfestival senast 4 mars
Repertoarfrågor:

Birgitta Rosenquist Brorson
070-651 41 88		
brb@sjungikyrkan.nu		

Anmälan:

Övriga frågor:

Christina Evertsson		 Marita Sköldberg
070-626 61 16 		 070-21 22 166		
christina.evertsson@sensus.se 		 marita@sjungikyrkan.nu

