Tre musik-epoker: Schubert, Vivaldi och Larsson
Till våren har vi nöjet att framföra tre helt olika och fina verk från tre århundraden i
Konserthuset – Franz Schuberts G-durmässa, Antonio Vivaldis Gloria och Förklädd
Gud av Lars-Erik Larsson. En given publikfavorit!
• Ny konstnärlig ledare och dirigent: Matts Johansson. Instuderingen görs av Matts
med hjälp av Viktor Stener.
• Startdatum: Onsdagen den 16 januari 2019
• Repetitioner: Onsdagar i Hvitfeldskas Södra Aula kl 18.45–21.15 samt 3 lördagar
kl 10.00–15.00, 9 febr, 2 mars och 6 april. (lokal meddelas senare). OBS! Inget rep
onsdagarna 30 jan (välkommen till Vägus-konsert!), 13 mars och 17 april.
• Konserter: Två konserter sön den 28 april 2019 i Göteborgs Konserthus
• Nya sångare (körvana enda kravet!): 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
16 januari. Om du sedan bestämmer dig för att inte vara med, lämnar du tillbaka
materialet i oanvänt skick - senast vid övningstillfället 6 febr - och återfår då 300 kr.
• Närvarokrav: För att delta i konserterna krävs ett minimum av 14 närvaropoäng
under repetitionerna. Du får 1 poäng per onsdagsrepetition och 2 poäng per
lördagsrepetition. Under konsertveckan är det obligatorisk närvaro, då även
närvaropoängen räknas (1 poäng för onsdag och 2 poäng för genrepet).
• Deltagaravgift: 1.250 kr om du har egna noter (Vivaldi och Larsson). Har du inte
egna noter betalar du 1.350 kr. I bägge avgifterna ingår CD med din stämma. Avgift
för arbetssökande och heltidsstuderande är 800/900 kr. Avgiften betalas in på
bankgiro 875-1927 så att beloppet finns på kontot senast 30 januari. Glöm ej att
ange ditt namn!
• Aktivt deltagande: Kören har inga bidrag eller sponsorer. För att vi i egen regi ska
kunna genomföra två framgångsrika projekt per år krävs engagemang från
körmedlemmarna. Det finns många arbetsuppgifter som är både roliga och
intressanta. 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.
VÄLKOMMEN!
www.gbgkonsertkor.se

