VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004
Det senaste verksamhetsåret har varit tufft för Kungsbacka Kammarkör, både
musikaliskt och känslomässigt. I våras gav Kungsbacka kammarkör två
konserter på temat "Café de Paris", där repertoaren både var på franska och
svenska. Konserterna framfördes dessutom med visst skådespel och helt utantill!
Vem hade väl trott att Kungsbacka kammarkör skulle genomföra en hel konsert helt
utan noter? Vi klarade det med bravur och är mycket stolta över resultatet. För att
dessa konserter skulle bli verklighet krävdes många repetitioner, extra repetitioner
samt ett stort personligt engagemang bland körmedlemmarna.
Under samma period som vi kämpade som mest med de franska konserterna, har vi
letat med ljus och lykta efter en ny körledare. Patrik Wirefeldt som
varit vår ledare de senaste åren hade redan vid årsskiftet meddelat att
han tyvärr ej kunde fortsätta körledarskapet fr o m hösten 2004. Patrik har
verkligen varit en inspirationskälla utöver det vanliga och lyckats lyfta
kören på ett mycket pedagogiskt och professionellt sätt.
När höstterminen började hade vi ännu ej lyckats rekrytera någon ny
körledare och hoppet om att finna någon ny började dala så sakteliga. Men....... det
ordnade sig till det allra bästa. Åsa Winald, som tidigare
varit körledare för Kungsbacka kammarkör, har flyttat tillbaka till
Kungsbacka efter några år utomlands. Åsa arbetar numera i Släps församling i
Kungsbacka och hon delar körledarskapet för Kungsbacka kammarkör med sin
duktiga kollega Lars Nordung. Sedan oktober månad har vi fått två härliga
och engagerade ledare, vilket vi är mycket glada för.
Under de återstående höstmånaderna försökte vi fokusera på höstens två
"huvudkonserter"; fredskonsert i Släps kyrka och Kungsbacka Kammarkörs julkonsert
i Tjolöholms slottskyrka. Kammarkörens julkonsert har blivit en publikmagnet. Denna
gång fick vi sätta in en extrakonsert, då biljetterna hade strykande åtgång!
En sammanställning av årets samtliga framträdanden finns under rubriken
”Framträdanden under året i sammandrag”.

Framträdanden under året i sammandrag
28 februari
6-7 mars
30 april
1 maj
20 maj
5 juni
6 juni
24 oktober
27 november
28 november
19 december
26 december

Franska chansoner på ”Humanisten”, Göteborg
”Café de Paris” Franska konserter i Varlaskolans aula, Kba
Vårsånger vid Skansen, Kungsbacka
Vårsånger i Bifrostkyrkan, Mölndal
Vårsånger i gröngräset på Tjolöholm
Sommarkonsert i Skogskapellet, Kungsbacka
Sommarkonsert i Älvsåkers kyrka, Anneberg
Medverkan vid Fredsgudstjänst i Släps kyrka
Julsånger på sta´n. Kungsbacka köpmannaförening
Medverkan vid högmässa i Släps kyrka 1:a söndagen i advent
Julkonsert x 2 i Tjolöholms Slottskyrka
Medverkan vid högmässa i Släps kyrka Annandag jul

