Hösten 2022 – kanske en ”vanlig” termin för kören?
Vi satsat på att genomföra den uppskjutna
jubileumskonserten.
Välkommen att vara med!
Efter en del problem fick vi till slut möjligheten att hyra Göteborgs Konserthus för en konsert
söndagen den 6 november. Det är en dag i allhelgonahelgen och det syntes lämpligt att
försöka framträda med musik som åtminstone till viss del har anknytning till tiden.
Konsertprogrammet är byggt på att vi denna gång har en full orkester och tillsammans med
den och våra solister framför vi Mozarts Ave verum corpus, Mendelsohns Hear my pray,
Faurés Cantique de Jean Rancine, den för körens 25 årsjubileum specialskrivna Forsséns En
hög visa och som avslutning Faurés så vackra Requiem.
Matts Johansson leder allt och till hjälp har han Viktor Stener och Henrik Kilhamn vid pianot.
Repetitionsstart och sålunda terminsstart är det preliminärt onsdagen den 17 augusti klockan 18.45.
Vi träffas i södra Aulan på Hvitfeldtska. Vi är där på onsdagar och vissa dagar uppdelade med
stämrep för herrar i NE 15. Två lördagar 10/9 och 8/10 är preliminärt tänkta för repetitioner
mellan klockan 10.00 – 15.00 i Annedalskyrkan så också på eftermiddagen söndagen den 30
oktober. Lördagen den 5 november klockan 11.00 – 16.00 är det generalrepetition
preliminärt också den i Annedalskyrkan.
Nya deltagare: Om du inte har sjungit med oss tidigare kan du lösa ut noter mot en avgift av
300 kr. Om du sedan bestämmer dig för att inte vara med, lämnar du senast den 14
september tillbaka materialet och återfår dina 300 kr.
Närvaro: För att delta i konserterna krävs körvana, samt ett minimum av
11 närvaropoäng under repetitionerna. Du får 1 poäng per onsdagsrepetition och 2 poäng
per lördagsrepetition. Under konsertveckan är det obligatorisk närvaro och de dagarna
räknas in i närvaropoängen. (1 poäng för onsdagen och 2 poäng för genrepet)
Deltagaravgift: Har Du varit med oss tidigare och har noter (enl. anmälningsblanketten)
betalar Du 1200 kronor. Extra noter och noter i grundpaketet betalar Du om Du behöver
dem.
Avgift för arbetssökande och heltidsstuderande är 900 kr.
Avgiften betalas in på bankgiro 875-1927 så att beloppet finns på kontot senast 30
september. Glöm ej att ange ditt namn!
.
För att all planering skall kunna löpa framåt är vi så tacksamma för alla som anmäler sig
tidigt. Vet Du att Du vill och kan vara med så anmäl Dig direkt!.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

www.gbgkonsertkor.se

