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Hej alla Sångare och Dirigenter!
Välkomna tillbaka till en ny sångartermin – efter en ofrivillig paus under ett par
år! Hoppas att ni är sugna på nya sångaräventyr!
Förbundet startar nu projektet
VÄSTGÖTAVISOR MED Västergötlands Sångarförbund.
Manskören Harmoni i Lidköping står som värd för projektet i samarbete med
Västergötlands Sångarförbund. Lars Hernqvist, som leder Harmoni, är projektledare.
Projektet avslutas med en konsert i Stadsträdgården i Lidköping den 27 maj 2023
i samband med en stor körmanifestation i staden.
Förutom alla VSF-sångare medverkar folkmusikerna Hans Kennemark och Greger
Siljebo samt vissångare Sören Frid. Fiolspelmännen Kennemark och Siljebo är proffs
och borgar för högsta kvalitet, när vi både får sjunga material från dem och också
framföra sånger ihop med instrumenten. Sören Frid leder Vulcans manskör och är
frilanstrubadur och speleman. Lars Hernqvist är organist från Göteborg och
välrenommerad körledare/arrangör, är den som tillsammans med VSF styrelse och
manskören Harmoni tagit initiativet till projektet. Våra förbundsdirigenter arbetar som
kantorer och körledare; Emily i Kvänum och Thorgny i Götalunden i Trollhättan
Lars har nu arrangerat sex sånger som han kommer att presentera och som vi
ska jobba med vid introduktionen den 10 september i Kvänum. Sångerna
skickas nu till dirigenterna för vidare befordran till sångarna. Sångarna
kommer också att få inspelade stämmor via nätet som hjälp vid inlärning.
Styrelsen föreslår att körerna har gemensamma repetitioner som följer:
Lördag 10 september klockan 09.30 -14, församlingshemmet i Kvänum: start
och presentation av tillgängligt material.
Måndag 3 oktober klockan 17.30 -20.00, S:t Sigfrids kyrka (Lidköping),
gemensam repetition, före paus indelat i stämmor.
Måndag 31 oktober klockan 17.30 -20.00, S:t Sigfrids kyrka (Lidköping),
gemensam repetition, före paus indelat i stämmor.
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Lördag 21 januari 2023 klockan 09.30 -14, församlingshemmet i Kvänum:
gemensam repetition, som leds av förbundsdirigenterna Emily Lundgren och
Thorgny Skantz.
Senare under våren 2023 kommer vi ordna liknande gemensamma träffar
och vi kommer att ha någon form av generalrepetition.
Hans Kennemark kommer besöka oss preliminärt två gånger och Lars Hernqvist
leder repetitionerna i Lidköping.
Vi hoppas att körerna dessemellan kan lägga tid på instudering vid ordinarie
körrepetitioner. Styrelsen hoppas även att många sångare kommer till de
gemensamma repetitionerna, där sångarna får kunskaper och inspiration att ta
med sig hem till den egna kören!!
Var nyfiken och alert! Nu kommer körerna tillbaka efter sommaruppehållet och vi
hoppas att sångarna haft en skön sommar och att vi kan träffas utvilade och med stort
engagemang och sångarglädje för att gripa oss an detta sångaräventyr!!
Vi ses och hörs i Kvänum den 10 september!!
Kören skickar anmälan senast den 1 september till Bengt Almqvist
med angivande av antal sångare per stämma
enklast genom att vända på detta mail!
Med sångarhälsning
Bengt Almqvist

Emily Lundgren

Lars Hernqvist

