
Medverkande
Anders Piltz 
Irma Schultz 
Hans Kennemark 
Johannes Landgren
Mattias Lundberg 
Esbjörn Hagberg 

Kursavgift: 1500 kr (1100 kr för person tre, fyra etc i samma arbetslag)  
Avgift kost och logi: dubbelrum 2900 kr, enkelrum 3400 kr 

Anmälan senast 22 november
www.sensus.se/vintermotet2020

Inleds med lunch tisdag 7 januari, avslutas kl 12 torsdag 9 januari (ej lunch)

 Gudstjänster             Seminarier               Sång       Samtal

V INTERMÖTE I  S IGTUNA 2020
Sjung i kyrkan

”Tiden gick fort – jag ville inte åka hem”

”Man kan inte få en bättre start på året”

”Inspiration och återhämtning i vacker miljö”

”God mat, härlig  kamratskap och hög  nivå på föreläsarna”

Arrangör                    I samarbete med



Medverkande i Vintermötet 2020

Så hittar du till Sigtunastiftelsen
Från Arlanda tar det ca 20 minuter med taxi. Sverigetaxi har avtalat fast 
pris till Sigtunastiftelsen. Buss: SL:s 583 med byte i Märsta till 575 (håll-
plats Sigtunastiftelsen) eller 570 (hlp Klockbacken).

Från Stockholm: SL:s eller SJ:s tåg till Märsta. Byte till buss mot Sigtuna, 
nummer 575 eller 570. 

Från Uppsala: Tåg till Knivsta, byte till UL-buss 183 eller tåg till Märsta, 
byte till SL-buss 575 eller 570.
Biljett kan inte köpas på bussarna.

Med bil: I Sigtuna, sväng av mot centrum och följ skyltarna Hotellslinga 
S, som leder fram till Sigtunastiftelsen.

Anmälan
Anmäl dig senast 22 november på  
www.sensus.se/vintermotet2020. 

Anmälan är bindande. Ev avbokning kan 
ske utan kostnad senast 22 november, därefter 
måste kursavgift betalas, efter 5 december även 
avgift för kost och logi. Får du förhinder kan en 
person med samma faktureringsadress ersätta 
dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal 
deltagare.

För mer info kontakta Sofia Lindström,  
sofia@sjungikyrkan.nu, 072-727 12 12.

Esbjörn Hagberg
var biskop i Karlstad stift 
2002–2016. Innan dess hade 
han varit församlingspräst 
i många år, kaplan för 
stiftsgården Breidagård och 
själavårdslärare. Själavård 
och försoning har stått i 
fokus för hans undervisning 
– en inriktning som t.o.m. 
speglas i hans biskopsvapen.

Johannes Landgren
är organist och professor 
i orgel och improvisation 
vid Högskolan för scen 
och musik vid Göteborgs 
universitet. Han har bedrivit 
en omfattande konsert- 
verksamhet i stora delar 
av världen och samarbetar 
regelbundet med musiker 
från olika genreområden.

Anders Piltz är katolsk 
präst och dominikan. Han är 
professor em i latin vid Lunds 
universitet och har i många år 
varit ordförande i den nämnd 
som ansvarar för alla katolska 
gudstjänstböcker i Sverige. 
Genom sina betraktelser, krö-
nikor och andlig litteratur är 
han ett välkänt namn även 
utanför katolska kyrkan.

Hans Kennemark och 
Irma Schultz
Hans är riksspelman och kompositör 
och undervisar regelbundet på 
Högskolan för scen och musik i 
Göteborg. Han har komponerat 
flertalet körverk. 
Irma är väletablerad sångare, 
skådespelare och textförfattare och 
har gett ut ett tiotal album. År 2017 
skrev Irma och Hans tillsammans 
fastekantaten ”Kärlekens sigill” 
som uruppfördes i Katarina kyrka i 
Stockholm.
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Mattias Lundberg
är professor i musikveten-
skap vid Uppsala universitet 
och nyligen invald i Kungliga 
Musikaliska Akademien. 
För allmänheten har han på 
senare år kanske mest blivit 
känd genom det mycket 
populära radioprogrammet 
”Fråga musikprofessorn” på 
P2.


