Verksamhetsberättelse 2016
Under året som gått har vi inte haft något nytt större projekt att repetera, öva och pröva. I stället
har vi haft ett lite lugnare tempo – förutom ett par intensiva veckor i maj och advent – med
traditionella konserter och repriser av tidigare framträdanden.
När vi bjöd på vårsånger vid Skansen på Valborgsmässoafton höll vår egen Kjell ett fint tal som
hyllning till våren. Talet och våra sånger hjälpte förhoppningsvis publiken att komma i
vårstämning, regnet strilade och termometern visade under tio grader så vi fick stå under tak
och sjunga. Bara en knapp vecka senare var det dags för fler vårsånger fast på Tjolöholm – då
hade det hunnit bli fantastiskt vårväder och vi hade många nära kära och mindre nära men lika
kära i publiken.
Så vilade vi stämbanden i några dagar och sedan var det dags för en spännande upplevelse. Vi
fick tillsammans med Rejoice, Släps kyrkas barnkörer, solister, musiker och en dansös framföra
Vägmärken – en konsert om liv & fred – i Göteborgs domkyrka. Det är verkligen inte varje dag
vi får sjunga där, så det var speciellt för oss. Konrad Swenninger var med oss och regisserade
och det är ju vår Åsa som har tonsatt de sju citaten av Dag Hammarskiöld.
Vi har ju nu skapat en ny tradition, så sommarkonserten i Särö kyrka var i år liksom föregående
år på nationaldagen den 6 juni. Björn Johansson ackompanjerade oss på pianot. Vi avslutade
terminen med en mysig tisdagskväll i Släps församlingshem där vi åt medhavd grillmat till
festlig inramning av vår fina festkommitté.
Höstterminen 2016 startade vi på ett lite annorlunda sätt. Istället för körläger eller kördag
träffades vi på vanlig repetitionstid en tisdagskväll i Släps kyrka. Dit hade vi bjudit in Marco
Stella, en operasångare som också arbetar med att utveckla och inspirera andra sångare. Han
var hos oss vid ytterligare ett repetitionstillfälle under hösten, vi fick många goda tips att ta med
oss i vårt sjungande.
I oktober gjorde vi om Vägmärkenkonserten, fast denna gång i Släps kyrka och utan dansösen
som varit med oss tidigare. Vi har fått mycket fin respons från publik för den föreställningen.
Den första söndagen i advent deltog vi som vi brukar tillsammans med kyrkokören Rejoice och
en blåskvintett vid gudstjänsten i Släps kyrka. Helgen därpå framförde vi under lördagen vår
julkonsert både på eftermiddagen och på kvällen. Med oss hade vi då Kurt Levinsson och Lars
Sandin på blåsinstrument och Björn Johansson på flygel. I pausen mellan konserterna hade
festkommittén ordnat så fint med juleglögg, julegröt och juleskinka i församlingshemmet.
Sångaråret avslutades dagen efter med att vi tillsammans med Fjärås kyrkokör deltog vid
storbandet All Time Big Bands traditionella julkonsert på Kungsbacka teater.
Så var återigen ett år till ända. Några nya körkamrater har vi fått under året, det förgyller och
utvecklar vår kör att förnyas. Vi ställs ständigt inför nya utmaningar i form av sånger som ibland
kan kännas svåra och ibland övermäktiga, men med Lasses, Åsas och Per-Olofs säkra ledning
tar vi oss alltid igenom och i mål. Nu tar vi oss ut på nya äventyr under 2017!

Framträdanden och sammankomster under året i sammandrag
… utöver repetition varje tisdag kväll i Släps församlingshem
Våren 2016
30 april

Vårsånger vid församlingshemmet Skansen (Valborgsmässoafton) med
vårtal av Kjell Andersson.

5 maj

Sånger i gröngräset på Tjolöholm (Kristi Himmelfärdsdag).

8 maj

Vägmärken – en konsert om liv & fred – i Göteborgs domkyrka,
tillsammans med Rejoice, kyrkans barnkörer, solister, musiker och dansös.
Sju citat av Dag Hammarskiöld tonsatt av Åsa Winald. Regissör Konrad
Swenninger.

6 juni

Sommarkonsert i Särö kyrka med Björn Johansson på piano.

Hösten 2016
23 augusti

Körupptakt med inbjuden inspiratör operasångare Marco Stella – som
deltog vid ytterligare en repetition under hösten.

22 oktober

Vägmärken – en konsert om liv & fred – i Släps kyrka, tillsammans med
Rejoice, kyrkans barnkörer, solister och musiker. Sju citat av Dag
Hammarskiöld tonsatt av Åsa Winald. Regissör Konrad Swenninger.

27 november

Deltog tillsammans med kyrkokören Rejoice och en blåskvintett vid
adventsgudstjänsten i Släps kyrka.

3 december

Advents- och julkonsert, två stycken, i Släps kyrka tillsammans med
musiker Kurt Levinsson, Lars Sandin och Björn Johansson.

4 december

Deltog tillsammans med Fjärås kyrkokör på storbandet All Time Big
Bands julkonsert på Kungsbacka teater.

