Spännande Tysk-Rysk Vår!
När vi sjöng Rysk Vår 2011 var det uppskattat både av kören och publiken – det kom 1.250
till Vasa-kyrkan! Nu satsar vi på att kombinera favoriten Borodins Polovtsiska Danser och
Sjostakovitjs Pianokonsert nr 2 (pianosolist vår Karin Birgersson!) med Beethovens C-dur
mässa – ett omtyckt verk för kör, solister och orkester; perfekt för vår kör och Konserthuset!
Smakprov: Första repet 17 jan blir även ett ”smakprov” där vi lyssnar och sjunger lite. Tag
med 300 kr för noter och stäm-cd, eller betala in på körens konto (se nedan), och tag med
kvitto. Obs! Ange på anmälningsblanketten om du har noter till Borodins Polovtsiska
danser (som kören framförde 2011). Ta med noterna i så fall.
Dirigent: Simon Phipps
Körledare: Instuderare Matts Johansson och Karin Birgersson
Startdatum: 17 januari 2018
Repetitioner: Hvitfeldskas Södra Aula onsdagar kl 18.45 – 21.15 med start den 17 januari
2018, samt 2-3 lördagar kl 10.00 – 15.00 (plats och datum meddelas senare).
Konserter: 1-2 konserter söndagen den 15 april 2018 i Göteborgs Konserthus
Nya deltagare: Har du inte sjungit med oss tidigare kan du lösa ut noter och stäm-cd mot en
avgift av 300 kr vid första repetitionstillfället den 17 jan. Om du sedan väljer att inte vara
med, lämnar du tillbaka materialet i oanvänt skick – senast vid övningstillfället 31 januari –
och återfår dina 300 kr.
Närvaro: För att delta i konserterna krävs körvana, samt minst 13 närvaropoäng under
repetitionerna. Du får 1 poäng per onsdags- och 2 poäng per lördagsrepetition. OBS! Under
konsertveckan är det obligatorisk närvaro! Konsertveckans närvaropoäng – 1 poäng för
onsdagen och 2 poäng för genrepet – ingår i totalsumman.
Deltagaravgift: 1.200 kr per person, om du har Borodin-noter. Har du inte egna noter betalar
du 1.300 kr. I bägge avgifterna ingår CD med din stämma. Avgift för arbetssökande och
heltidsstuderande är 800/900 kr. Avgiften betalas in på bankgiro 875-1927 så att hela
beloppet finns på kontot senast 31 januari. Glöm ej att ange ditt namn!
Aktivt deltagande: För att kören i egen regi med framgång ska kunna genomföra två projekt
per år krävs engagemang från körmedlemmarna. Det finns flera arbets-uppgifter som är
både roliga och intressanta. Ange på anmälningsbladet vad du vill hjälpa till med. Det är
viktigt att vi är många som aktivt arbetar med körens projekt.
Veta mer om kören? Besök vår webbtjänst – www.gbgkonsertkor.se. Där finns namn och
epostadresser till styrelsen och stämvärdar. Ev ändringar annonseras även där.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

