Händels Messias med Matts!

Välkommen att vara med och sjunga ett älskat körverk under hösten 2019. På nytt
tar vi upp Händels Messias med Matts Johansson som instuderare och dirigent.
Konserterna äger rum på söndagen den 17 november i Göteborgs Konserthus.
Viktor Stener kommer också denna termin hjälpa oss med instuderingen.
Introduktion och utdelning av material: Hvitfeldtska södra aulan den 12 juni
klockan 18.45.
Höststart: 21 augusti Hvitfeldtska södra aulan klockan 18.45.
Repetitioner: Hvitfeldskas södra aula onsdagar kl 18.45 - 21.15 samt
3 lördagar kl 10.00 - 15.00 den 14 september (Annedalskyrkan), 19 oktober
(Annedalskyrkan) och 9 november (St Jakobs kyrka).
Konserter: Två konserter prel. kl. 15.00 och 19.00 söndagen den 17 november 2019 i
Göteborgs Konserthus. Genrep sker prel. kl 11.00 – 16.00 den 16 november i
Annedalskyrkan.
Nya deltagare: Om du inte har sjungit med oss tidigare kan du lösa ut noter och
stäm-cd mot en avgift av 300 kr. Om du sedan bestämmer dig för att inte vara med,
lämnar du tillbaka materialet i oanvänt skick - senast vid övningstillfället 4
september - och återfår 300 kr.
Närvaro: För att delta i konserterna krävs körvana, samt ett minimum av
13 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 onsdag och 2 poäng för
genrepet)
Deltagaravgift: 1250 kr per person, om du har egna noter (vi använder Novello).
Har du ej egna noter betalar du 1400 kr. I bägge avgifterna ingår CD med din
stämma. Avgift för arbetssökande och heltidsstuderande är 800/950 kr.
Avgiften betalas in på bankgiro 875-1927 så att beloppet finns på kontot senast 31
augusti. Glöm ej att ange ditt namn!
Veta mer om kören? Besök vår webbtjänst. Där finns även namn och epostadresser
till styrelsen och stämvärdar.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
www.gbgkonsertkor.se

