The dream of Gerontius av Edward Elgar!
Detta är Englands finaste och mest framförda körverk, fast sällan i Göteborg.
Men – för 23 år sedan – uppfördes det i Domkyrkan som vår dåvarande körs första
projekt. Och nu upprepar Simon Phipps bravaden med oss till hösten!
Smakprov: Vi samlas i Hvitfeldskas Södra Aula 30 maj 18.45 för att lyssna och sjunga
lite på verket. Glöm inte ta med noter om du har (några premiärsångare är ju
fortfarande aktiva i kören!). Har du inte noter, så tag med 300 kr för att få ut noter
och stäm-cd, eller betala in i förskott på körens konto*, och visa kvittot.
Obs! Ange på anmälningsblanketten om du har eller inte har egna noter från
tidigare projekt. Vi gör instuderingen efter Novellos utgåva.
Dirigent: Simon Phipps
Körledare: Instuderare Matts Johansson och Karin Birgersson
Startdatum: onsdagen den 22 augusti 2018 i Hvitfeldskas Södra Aula
Repetitioner: Hvitfeldskas Södra Aula onsdagar kl 18.45–21.15 med start den 22
augusti 2017, samt 3 lördagar kl 10.00–15.00 (plats och datum meddelas senare)
Konserter: Två konserter söndagen den 18 november i Göteborgs Konserthus
Nya deltagare: Om du inte har sjungit med oss tidigare kan du lösa ut noter och
stäm-cd mot en avgift av 300 kr vid första repetitionstillfället den 22 augusti. Om du
sedan inte vill vara med, lämnar du tillbaka materialet i oanvänt skick - senast vid
repet den 5 september – och återfår dina 300 kr.
Närvaro: För att delta i konserterna krävs körvana, samt ett minimum av
15 närvaropoäng under repetitionerna. Du får 1 poäng per onsdagsrep och 2 poäng
per lördagsrep. Under konsertveckan är det obligatorisk närvaro (även då räknas
närvaropoäng).
Deltagaravgift: 1.200 kr om du har noter. Har du inte egna noter betalar du 1.350 kr.
I bägge beloppen ingår en stäm-CD med din stämma. Avgift för arbetssökande och
heltidsstuderande är 800/900 kr. *Avgiften ska betalas in på vårt bankgiro 875-1927
så att den finns på kontot senast 28 september. Ange ditt namn!
Aktivt deltagande: För att kören i egen regi ska kunna genomföra två framgångsrika
projekt per år krävs engagemang från körens medlemmar. Det finns flera både roliga
och intressanta arbetsuppgifter. Ange på anmälningsblanketten vad du skulle vilja
hjälpa till med. Det är viktigt att vi är många som aktivt arbetar med körens projekt.
Veta mer om kören? Besök vår webbtjänst. Där finns även namn och epostadresser
till styrelsen och stämvärdar.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
www.gbgkonsertkor.se

