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INLEDNING

Arbetet med distriksverksamheten fortsätter
DEN 1 JANUARI 2012 gick förbundet in i en ny

organisationsstruktur, en organisationsförändring
beslutad av de egna medlemmarna. Ett individuellt
medlemskap gör det nu möjligt för alla medlemmar att utöva ett direkt inflytande över förbundet.
Genom att det nu är medlemmarna själva som såväl
nominerar som röstar fram ombud till riksstämman,
förbundets högsta beslutande organ, samt att man
som medlem har rätt att ställa en motion till riksstämman så har demokratin inom Sveriges Körförbund väsentligt utvidgats.
VÅRT ARBETE MED distriktsverksamheten tar tid.

I dag 2018 har vi 19 distrikt varav 11 som fungerar
väl och har stor verksamhet och bra kontakt med
medlemmarna. Fortfarande är det trögt i andra
distrikt. I vissa distrikt saknar vi distriktsansvariga och
där har aktiviteten inte varit så stor som vi önskat.
Varje år arrangeras genom våra anslutna körer ca 1
300 konserter – ett väsentligt inslag i det regionala

Stim- avgifterna för våra medlemskörer. Detta har
inneburit att förbundet tappar medlemmar varje år.
Stim-avtalet ansågs vara den största förmånen med
medlemskapet. Samtidigt har vi lyckats attrahera nya
medlemmar och i dagsläget har vi 12 723 medlemmar i förbundet. Styrelsen och förbundsdirektören
har ägnat mycket tid åt att kunna erbjuda medlem-

kulturlivet.

marna ett bra avtal med nya och bättre förmåner. Ar-

2015 SADE STIM upp avtalet med Sveriges Körför-

gälla 2015. Sedan 2016 gäller återbäringen bara Stim

betet landade i ett sk återbäringssystem som började

bund, som innebar att Sveriges Körförbund betalade

Sveriges Körförbund
Slupskjulsvägen 34
111 49 STOCKHOLM
Tel: 0707–82 92 44
E-post: kansli@sverigeskorforbund.se
www.sverigeskorforbund.se

och notkostnader.

Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig
på alla människors lika värde, på demokrati och
mångfald. Förbundet är en riksomfattande,
självständig organisation som är partipolitiskt och
ideologiskt neutral. Vi har en stark förankring både
inom det breda amatörkulturlivet, hos de professionella körerna och i det internationella körlivet. Som
central representant för det organiserade körlivet
syftar vår verksamhet till en långsiktig utveckling
av körlivet i Sverige samt ett internationellt och
interkulturellt utbyte och samarbete.

DISTRIKT

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Norrbottens län
Skåne
Småland

Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län 
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västra Götaland
Örebro län
Östergötlands län
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MEDLEMSSERVICE
Sveriges Körförbund är en central amatörkulturorganisation som i huvudsak samlar utövande amatörer.
Som sådan erhåller vi verksamhetsbidrag från Statens kulturråd. Vi stödjer medlemmarnas aktiviteter
och ger service till såväl medlemmar som icke-medlemmar. Som medlemsorganisation erbjuder
Sveriges Körförbund olika förmåner till medlemmar och anslutna körer.

FÖRBUNDSKANSLIET

Kansliets funktion är att ge medlemsservice, verkställa styrelsens beslut och bistå de distriktsansvariga vid utvecklingen av
den nya organisationen. Kerstin Fondberg förbundsdirektör
har under 2018 arbetat 90%, Ingrid Bond Österlind, kansliansvarig på 80% och Inga Cederberg har genom ett samarbete
där ekonomitjänsten köps av Kulturens Bildningsförbund,
arbetat som ekonom på 20%. Under 2018 har Sveriges Körförbund och Kulturens projektanställt en körkonsulent på 20%
för att värva medlemmar till båda verksamheterna.
Kansliet har sina lokaler på Slupskjulsvägen på Skeppsholmen och sitter tillsammans med flera förbund som RUM
(Riksförbundet Unga Musikanter), SAK (Sveriges allmänna
konstförening), Svenska Gospelverkstaden, Briggen Tre Kronor och Eric Ericson International Choral Centre.
DISTRIKTSANSVARIGA DA

Sveriges Körförbund representeras i de olika distrikten av en
person utsedd av förbundsstyrelsen.
Som distriktsansvarig är man ansvarig för och leder förbundets regionala verksamhet.
Verksamheten utgår från de behov och önskemål som
de distriktsansvariga identifierat genom dialog med anslutna körer, ensembler och grupper. Distriktsansvariga skall
därutöver verka för ökade regionala bidrag, och därmed
långsiktigt öka förutsättningarna för förbundets regionala
verksamhet. I dag har vi 19 distrikt och 11 distriktsansvariga. Organisationen kring distriktsverksamheten kräver ett
nära samarbete från kansliet. De projekt som görs i distrikten är förbundet direkt ansvarig för vad gäller ekonomi
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och genomförande. Styrelsen kommer 2019 att utvärdera
DA-funktionen.
INTERAKTIV WEBBPLATS

Vid sidan av allmän och publik information på hemsidan kan
varje medlem genom en personlig inloggning nominera och
rösta fram ombud till förbundets riksstämma. Varje ansluten kör erbjuds en egen sida med bild och kontaktuppgifter
publicerade. Uppdatering av medlemsregistret kan göras av
medlemmen själv via förbundets webbplats. Sedan 2015 har
ett utökat samarbete med Koneo, i dag Gibon tillkommit. De
ansvarar för kansliets datorer, skrivare, programvaror och
service samt fungerar som back up i datafrågor.
FOLKSAM

Genom Folksam erbjuds anslutna körer en förmånlig skadeoch olycksfallsförsäkring. Årspremien för 2018 460 kr och
försäkringen omfattar såväl körens medlemmar som dess
publik under ordinarie verksamhet. Under 2018 tecknade 107
körer Folksams försäkring.
ÅTERBÄRING

Efter det uppsagda avtalet med Stim beslutade styrelsen att
införa ett nytt stödsystem till våra medlemmar en s.k. återbäring som bygger på att körerna samlar kostnader under året de
haft för notinköp och STIM-avgifter. Ansökningarna lämnades
in fram till den 15 januari och utbetalningen för 2017 blev
sammanlagt 210 000 kr till medlemmarna. Utbetalningen av
återbäringen återbetalades i början av 2018.

SAMVERKAN

TIDNINGEN KÖRSÅNG

Tidningen, som är en av våra viktigaste medlemsförmåner har utkommit med fyra nummer under 2018. Nummer 1–4 trycktes i en upplaga i 14 000 exemplar

Årets första nummer presenteKörsång
rade programmet för festivalen Körkraft
som äger rum den 1–3 juni 2018 på
Skeppsholmen. Denna gång med fokus
på två större workshops som deltagarna
Körkraft
tar form
kunde välja mellan – Förklädd gud och
All Världens musik. Körprofil i detta nummer var Elise Einarsdotter. Sångtips från
Åse Hagerman och flera intressanta körprojekt presenterades i tidningen.
NR 1/2018
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Fåglar visar hur
musik blir musik

MÖT KÖR- OCH JAZZPROFILEN ELISE EINARSDOTTER

NR 2/2018 Anders Jalkeus var numrets
Körsång
körprofil. Han sitter i Sveriges Körförbunds styrelse, är en flitigt anlitad solist
som workshopsledare, kulturskolechef
Nordic
i Haninge och utvald till Konstnärlig
Mix
ledare för festivalen Nordklang 2019.
Barnkörveckan firar 30 år på Gotland och
Barbershopsångare möts i en tävling i
Karlstad i maj. Dessutom ett större reportage om Eric
Sjöström som avgår som ordförande för Sveriges Körförbund i sommar.

Här får
du rabatt
på resan

FOTO: PXXXXX

FOTO: DICK GILLBERG

Försommarfestivalen

Vi är öppna för nya samarbeten som bedöms kunna flytta fram körlivets positioner i kulturlivet och
skapa mervärden för medlemmar, anslutna körer,
ensembler och grupper. Som central representant
för det organiserade körlivet i Sverige deltar Sveriges
Körförbund i en rad olika samarbetsorganisationer
och nätverk. Vi är medlemmar i nationella, nordiska, nordisk-baltiska, europeiska och internationella
organisationer.

samlar Nordens
barbershoppare

Anders JAlkéus rAttAr nordklAng 2019

Foto: Dick GillberG
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Barnkörveckan
fyller 30

FOLKSPEL

NR 3/2018 Karin Eklundh förbundets nya
Körsång
ordförande presenterades i ett långt
reportage. Karin har lång erfarenhet och
är en mycket uppskattad körledare som
tar
över
i dag är verksam i hela landet men har
rodret
valt att leva och bo på Gotland. Janne
Alexandersson är numrets körprofil. Han
anlitas som koreograf och sångare till
olika evenemang inom barbershop och till vardags är
han ekonomichef på Folkoperan i Stockholm. Flera
reportage visade i detta nummer också alla framgångar
som våra medlemskörer haft i olika tävlingar runt om
Europa under året.
Karin Eklundh
är Körförbundets
nya ordförande

Körsång som brobyggare

Foto: Dennis ylikangas/bilDbyrån
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Missa inte
Nordklang
2019!

Nu lanserar Sveriges KörförKörsång
bund KÖRPODDEN. Redaktör för detta
är Förbundets ordförande Karin Eklundh
som planerar att under 2019 komma ut
med 12 avsnitt. KÖRPODDEN vänder sig
HOPP
till alla som är intresserade av körsång,
både amatörer som proffs, unga och
gamla. Körverket HOPP har satts upp 22
gånger på 18 orter. Ett reportage om körverket som har
ett budskap som är hållbarhet och att förmedla HOPP.
I varje förställning medverkar en lokal barnkör och en
vuxenkör samt musiker och solister.
NR 4/2018

– det hållbara körverket

KÖRFÖRBUNDET STARTAR KÖRPODDEN

FOTO: SUVAD MRKONJIC/BILDBYRÅN
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Därför
får musik
oss att må
bättre

Folkspel ägs av Sveriges Körförbund tillsammans med 74
andra organisationer i föreningslivet, och de överskott som
genereras av lottförsäljningen går tillbaka till organisationerna
och deras medlemmar – Folkspel har inga privata vinstintressen. Genom Sveriges Körförbunds medlemskap i Folkspel
kan våra anslutna körer få betydande intäkter till den egna
verksamheten genom att använda Folkspels lotteriprodukter.
Tyvärr nyttjar inte Sveriges Körförbunds medlemmar detta
erbjudande i så stor omfattning och missar därför en viktigt
intäkt till körens verksamhet. Idrottsrörelsen i Sverige har
en annan tradition och är mycket aktiva ombud till Folkspels
lotter och på detta får hjälp till kostnaden för verksamheten.
2018 delades över 164 milj kronor till medlemsorganisationerna. Folkspel arrangerar en gång om året ”Eldsjälsgalan”. Där
hyllas de eldsjälar som gör det möjligt för våra föreningar att
verka och utveckla sig själva. 2018 arrangerades Eldsjälsgalan
på Berns i Stockholm och direktsändes på Expressens webbTV där svenska folket nominerade sin eldsjäl. Under den stora
galan utsågs bl.a. vinnare av kategorierna ”Årets Eldsjäl”,
”Årets Förening” och ”Årets Unga Ledare”. Sveriges Körförbund hade nominerat Jonas Hagström, Östersund i kategorin
Hälsa. Ingrid Bond Österlind är suppleant i Folkspels styrelse
och Kerstin Fondberg sitter i valberedningen.
AX-KULTURORGANISATIONER I SAMVERKAN

22 medlemsorganisationer
• Driver frågor rörande ideell kultur
• s tatistik kring ideell kulturutövning i syfte att synliggöra och
tydliggöra
• s tärka medlemsorganisationerna regionalt genom att anordna träffar med regionerna, speciellt för Ax medlemsorganisationer
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MEDLEM I IKA – IDEELL KULTURALLIANS, CIVOS – CIVILSAMHÄLLETS ORGANISATIONER I SAMVERKAN OCH DE EUROPEISKA SAMVERKANSORGANET – AMATEO

• Årets Amatörkulturkommun
• Amatörkulturdagarna (europeiskt projekt)
• Politisk påverkan
Amatörkulturens samrådsgrupp är ett samarbetsorgan för
amatörkulturella organisationer och företräder sina medlemmar i gemensamma frågor gentemot myndigheter, institutioner
och organisationer.
FÖRENINGEN SVERIGES KÖRLEDARE (FSK)

Föreningen Sveriges Körledare och Sveriges Körförbund
samarbetar kring de nationella dirigent- och körledarkurserna.
Oktober 2018 genomfördes det internationella Körledarkonventet i Trondheim 5–7 oktober inom ramen för samarbetet
mellan förbunden.
KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET

Sveriges Körförbund var en av stiftarorganisationerna för det
nya studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som i fem
år bedrivit verksamhet som ett självständigt, statsbidragsberättigat studieförbund. Under 2018 har anslutna körer kunnat
söka regionalt stöd för enskilda projekt.
Kulturens Bildningsverksamhet har även gett körledare
möjlighet att söka individuella kompetenscheckar på max
2 800 kr. Sedan starten har studieförbundet mer än fördubblat sin verksamhet tillsammans med samarbetsföreningarna.
Förbundet var under 2018 representerat i Kulturens styrelse
genom Christel Larsson Lunderquist (ledamot). Samarbetet
har varit gott mellan förbunden. Sveriges Körförbund har
under åren haft svårt att rekrytera våra medlemskörer att bli
medlemmar i Kulturens. Under 2018 anställde Sveriges Körförbund och Kulturens bildningsverksamhet Karin Broberg som
körkonsulent på 20%. Hon har i uppgift att rekrytera nya körer
till båda förbunden. Det är ett viktigt och långsiktigt arbete då
förbundet förlorat körer och medlemmar under året.
KÖRCENTRUM SYD

Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund samarbetar kring
de nationella dirigent- och körledarkurserna. Medverkande
institutioner i Körcentrum Syd är Musikhögskolan i Malmö,
Odeum och Musikvetenskap vid Lunds universitet, Malmö
högskola, Malmö SymfoniOrkester och Musik i Syd.
MUSIKARRANGÖRER I SAMVERKAN (MAIS)

MAIS arrangerar utbildning för arrangörer och arbetar för
att förändra och förbättra reglerna för anslagsgivning till
de ideellt arbetande arrangörsföreningarna och driver den
internetbaserade arrangörshandboken. Sveriges Körförbund
är vilande medlem.
SVERIGES KYRKOSÅNGSFÖRBUND

Sveriges Kyrkosångsförbund och Sveriges Körförbund samarbetar kring de nationella dirigent- och körledarkurserna.
UNGIKÖR

UNGiKÖR och Sveriges Körförbund samarbetar kring de
nationella dirigent- och körledarkurserna.
NORDISK-BALTISK KÖRFESTIVAL

Den senaste festivalen hölls i Riga juni 2015 och avslutade
Lettlands ordförandeskap i EU. Samtidigt firades att det var
20 år sedan den första festivalen genomfördes och även den
i Riga. Varje land och självstyrande område har en plats i styrelsen. Sverige representeras i styrelsen av Fredrik Bergh. Sty-
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relsen är rådgivande i såväl praktiska som konstnärliga frågor
till den lokala arrangören. Ordförandeposten innehas av det
land som ska anordna nästkommande festival, som planerades
att genomföras i Sverige 2019. Efter ett gediget arbete med
att söka finansiering för festivalen och detta misslyckades så
beslutade styrelsen att ställa in sitt åtagande och tacka nej till
arrangörskapet i Sverige 2019. Styrelsen och ledningen i Sveriges Körförbund kommer under 2019 undersöka möjligheterna
till ett arrangörskap tidigast 2021.
NORDISK KORFORUM

Sveriges Körförbund ingår tillsammans med Föreningen
Sveriges Körledare som de svenska organisationerna i Nordisk
Korforum. Denna nordiska paraplyorganisation fokuserar
på kör- och dirigentutveckling i Norden och har som en av
stiftarorganisationerna för IFCM en ständig styrelseplats i
världskörsfederationens styrelse. Nordisk Korforum står som
projektägare av Nordklang och ger uppdrag åt en nationell
körorganisation att genomföra festivalen vart tredje år.
Nordisk Korforum beslutade på sitt representantskapsmöte i
september 2013 om en ny struktur. Två parallella nätverk, ett
för de blandade körerna och ett för dirigentorganisationerna,
skall driva de gemensamma nordiska frågorna. Under 2017
beslutade Sveriges Körförbund och Nordisk Korforum att
Sverige skulle ta över arrangörskapet för Nordklang den 25–30
juni 2019 i Helsingborg.
NORDISK SANGERFORBUND

Den nordiska manskörssångens organisationer finns samlade
i Nordisk Sangerforbund. Informationsutbyte mellan organisationerna är ett av Nordisk Sangerforbunds syften. Under 2016
valdes Lennart Andreasson in i styrelsen som representant
från Sveriges Körförbund.
EUROPEAN CHORAL ASSOCIATION – EUROPA CANTAT (ECA-EC)

De europeiska körorganisationerna AGEC och Europa Cantat
bildade 2011 den nya organisationen European Choral Association – Europa Cantat. Sveriges Körförbund är medlem, och
organisationen har ett betydande antal aktiviteter över hela
Europa, öppna för våra medlemmar.
INTERNATIONAL FEDERATION FOR CHORAL MUSIC (IFCM)

Sveriges Körförbund är medlem i IFCM. Genom vårt medlemskap i Nordisk Korforum, med en ständig plats i IFCM:s
styrelse som ”founding member”, har vi ett indirekt inflytande
i världsfederationen. Bland IFCM:s aktiviteter märks framför
allt världssymposiet vart tredje år, som ägde rum i Korea
2014 och i Bercelona 2017. Världsungdomskören, Word Youth
Choir, arrangeras varje år för körsångare från hela världen.
Sångarna är mellan 17 och 26 år. Bakom kören står IFCM,
European Choral Association/Europa Cantat och Jeunesses
Musicales, och Sveriges Körförbund är ansvariga för rekrytering av sångare i Sverige. Vi hade den stora glädjen att i stor
konkurrens få med tre korister. Sommaren 2018 samlades
kören i Mongoliet och Kina.

ORGANISATION
Genom en effektiv och flexibel organisationsstruktur tar vi vara på engagemanget hos våra medlemmar, de anslutna körerna, ensemblerna och grupperna.
Förbundet omfattas 2018 av 12.723 medlemmar varav 1.843 barn i 333 körer.
Medlemstalet har sjunkit det senaste året. I våra kontakter med de körer som gått
ur uppger de att uppsägningen av STIM-avtalet är den största orsaken. Körerna
tycker att de inte finner någon s.k. nytta och att medlemsavgiften är för hög.
STYRELSE 2018

Styrelsesammanträden
Förbundsstyrelsen har under året 2018 haft 8 proto-

Ordförande

kollförda sammanträden varav fem telefonmöten.

Eric Sjöström tom 2/6 2018

Till styrelsens sammanträden har förbundsdirektör

Karin Eklundh from 3/6 2018

varit ständigt adjungerad.

Ledamöter

STYRELSEN HAR UTSETT DISTRIKTSANSVARIGA

Linda Alexandersson, Malmö

Blekinge län ej utsedd

Fredrik Bergh, Stockholm

Dalarnas län Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt

Astrid Ekermo, Göteborg

Gotlands län Maria Wessman Klintberg

Elisabet Hamrén, Stockholm t.o.m. 2/6 2018

Gävleborgs län ej utsedd

Anders Jalkéus, Stockholm

Hallands län ej utsedd

Christel Larsson Lunderquist, Malmö

Jämtlands län Per Wiklander

Madeleine Moback Neil fr.o.m. 3/6 2018

Norrbottens län ej utsedd

Monica Åslund, Luleå

Skåne län ej utsedd
Småland Edward Eklöf

Revisorer

Stockholms län Tony Margeta

Patrik Zettergren, Stockholm

Södermanlands län Kitte Ström

Lennart Andréasson, Falun

Uppsala län Katarina Reineck
Värmlands län ej utsedd

Revisorsuppleanter

Västerbottens län ej utsedd

Martin Bergstrand, Norrköping

Västernorrlands län Anna Frisk

Erik Johansson, Stockholm

Västmanlands län Kella Naeslund
Västra Götalands län Thomas Sjöström

Valberedning

Örebro län Annki Olsson

Elisabet Hamrén fr.o.m. 3/6 2018

Östergötlands län ej utsedd

Eva Håkanson, Stockholm t.o.m. 2/6 2018
Eva Lindén, Malmö

TIDNINGEN KÖRSÅNG

Irene Perdahl, Luleå

Redaktör Petra Hansson
Ansvarig utgivare Eric Sjöström t.o.m. den 2/6 2018

Personliga ersättare

Karin Eklundh fr.o.m. den 3/6 2018

Jan Ahlgren Helsingborg t.o.m. den 1/6 2018

Hemsida redaktör Petra Hansson

Elisabet Brander, Stockholm
Emma Eriksson, Tollarp fr.o.m. 2/6 2018

NATIONELLA NÄTVERK

Lennart Johansson Gammelstad

Inga nationella nätverk har utsetts under 2018.
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AKTIVITETER
Vår kärnverksamhet utgörs av regionalt och nationellt anordnade aktiviteter över hela landet. Den dialog som distriktsansvariga för med anslutna körer, ensembler och grupper ligger till grund för aktiviteter inom varje distrikt. Förbundsstyrelsens dialog med nationella nätverk ligger till grund för förbundets
vidare utveckling av nationella och internationella aktiviteter.

WORKSHOPS/UTBILDNINGAR
OCH KONSERTER I DISTRIKTEN

Västmanland
Workshopen ”Sitt in i Eric Ericsons Kammarkör” och konsert med Eric Ericsons Kammarkör i Västerås Konserthus
genomfördes 25 mars 2018. Arrangör var Sveriges Körförbund
i Västmanland och Södermanland i samarbete med Västmanlandsmusiken. Schemat var följande:
Ett 50-tal körsångare var anmälda till dagen där Västerås
Kammarkör-medlemskör i Västmanland dessutom blev ”förkör” på konserten med några egna stycken.
Sitt-in i Eric Ericsons Kammarkör där de deltagande
körsångare från körer i Västmanland och Sörmland fick
uppleva att sjunga tillsammans. Eric Ericsons Kammarkör
grundades 1945 av den då 27-årige Eric Ericson, och har sedan
dess varit en av vårt lands mest betydelsefulla och uppskattade körer. Workshopen leddes av kammarkörens ledare Fredrik
Malmberg.
Inspirationsdag för körsångare från Södermanland och
Västmanland: 20 oktober genomfördes en inspirationsdag för
körsångare/kördag i Strängnäs för körsångare från Södermanland och Västmanland. Det blev fokus på röstteknik, sound
och härligt svängiga sånger. 36 st sångare deltog. workshopledare var Kitte Ström och Kella Næslund, distriktsansvariga för
dessa två län. Kördagen gav mersmak för fortsatta samarbeten
mellan de två länen.
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Stockholm
Stockholmsdistriktet genomförde den 16 –18 februari ett
sceniskt projekt med Förklädd gud i Uppsala i samarbete
med körsångare från Stockholm, Uppsaladistriktet och kören
Canorus. Scenisk ledare var Anci Hjulström och körledare
Tony Marget.
Storkörsprojekt: Den 20 april genomförde distriktet en gemensam vårkonsert med storkör med körsångare ur Sveriges
Körförbund och Adolf Fredriks Gosskör i Norrmalmskyrkan.
Den 20 november sjöng en storkör med medlemmar från
distriktet, barnkör från Adolf Fredrik och solist in julen i
Gustav Vasa kyrkan. Körerna som bestod av ca 200 körsångare
framförde kända advents- och julsånger till en fullsatt kyrka.
Uppsala
Förklädd Gud, ett sceniskt projekt med körledaren Tony
Margeta och regissören Anci Hjulström den 16–18 februari
i Uppsala med ca 60 deltagare. Förberedelser under januari
med tillresta sångare från Stockholm och Sandviken. Konsert
i Missionskyrkan Uppsala. Detta var ett samarbetsprojekt med
Stockholmsdistriktet.
Svenska körklassiker med Robert Sund den 10 mars. 50
deltagare i kursen med såväl Uppsalas som tillresta sångare
från distriktet. Kursredovisning i Baptistkyrkan.
Örebro
”Carmina Burana, en gränsöverskridande föreställning, där
dörrar öppnas och relationer byggs människor emellan. Teman
som funktionsvariationer, kön, sexuell läggning och ursprung
möts i en sprakande intensiv musik- och dramaupplevelse.
Kulturutövare möts över genregränserna och inspireras till
nya samarbetsformer, och publiken utmanas att skapa nya
bilder av den andre, den som inte är som jag.
Med musikens eld inspirerar vi till oväntade möten, delaktighet och nya, gränsöverskridande tankar. Föreställningen utmanar normer och gör fler röster hörda. Vi väcker tankar och
frågor kring allas lika värde och möjlighet att delta, samtidigt
som vi ger både publik, musiker och korister en storslagen
kulturupplevelse.”
Så beskriver Annki Olsson, vår distriktsansvariga och tillika
producent för Carmina Burana föreställningen som ägde rum
på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. Två slutsålda föreställningar och fina recensioner.
Dirigent Katarina Andreasson, förste konsertmästare i
Svenska kammarorkester samt adjungerad professor på
musikhögskolan, Örebro universitet. Orkester Bergslagens
kammarsymfoniker och Akademisk orkester, Örebro universitet, ca 70 musiker deltog. Solister Maria Augustsson-Backman, sopran, Mattias Gunnari, tenor och Maria Johansson
Josephsson, baryton.Körsångare, framför allt från Örebro län
deltog, vi var ca 130 körsångare.
Kulturutövare av olika slag deltog; bland andra Frida Inghamn, döv-blind föreläsare och skribent. Nyanlända ungdomar

från Kulturskolan i Örebro. Företrädare för HBTQ-rörelsen. Och
avslutningsvis en ung pojke som läste Tage Danielssons dikt; En
droppe droppad i livets älv, har inte kraft att flyta själv, det krävs
av varenda droppe, att hjälpa till att hålla de andra oppe.
Dalarna
15 april Den årliga Körstafetten på Humlebackens Kulturhus
utanför Krylbo i samband med World Voice Day.
8 maj Workshop med Trafikverkets kör ”After Lunch” inför
vårkonserten.
22 aug. ”Falu Kammarkör” konsert på Humlebackens Kulturhus.
8–9 sept. Inbjudan till deltagande för körsångarna till
”Nordic Soundscape” i Åre, Jämtland. Samarbete med Sveriges
Körförbund Jämtland.
15 okt ”Avesta kammarkör” konsert på Humlebackens
Kulturhus.
Småland
Årets stora satsning var konserten ”Våren kommer till vår
fröjd” som blev ett lyckat samarbete mellan tre av distriktets
manskörer, två ungdomskörer och en barnkör. Konserten
sattes upp på Jönköpings Konserthus, Elmia och har bidragit
till att stärka distriktet genom en bättre vetskap om varandra
och en mycket positiv körupplevelse.
Västra Götaland
Västra Götaland har under 2018 gjort ännu två ChorusNight-konserter, en nyårskonsert i början av året, och en
senare 27 okt.
Den 27 oktober blev en stor konsert och en bankett efteråt,
med underhållning, mat och dans till storband. Evenemanget
uppskattades mycket av förbundets medlemmar.
I ChorusNight konserterna medverkade förutom ett hundratal sångare ur medlemskörer i Västra Götaland också symfoniorkester och solister från Göteborgsoperan.
Jämtland
För andra året i rad anordnade Sveriges Körförbund den 29

okt–1 november en festival kallad Nordic Soundscape. Helgen
bestod av konserter, workshops och gemensamma körövningar som utmynnade i en konsert på söndagen på Åre torg.

Nationell verksamhet
KÖRKRAFT DEN 1–3 JUNI

För tredje året arrangerade Sveriges Körförbund Körkraft
på Skeppsholmen i Stockholm. Deltagarna valde mellan två
“spår”, Förklädd Gud med Tony Margeta och Anci Hjulström
och All Världens musik med Monica Åslund och Sanna Källman. Workshoparna redovisades i en avslutningskonsert på
söndagen. På fredagskvällen framträdde den fina damkören
Korallerna från Lund i Eric Ericsonhallen och på lördagen
fick en stor publik njuta av den sceniska kören Amanda från
Göteborg som bjöd på föreställningen HJÄLP. Under lördagen
anordnades också förbundsstämma för Sveriges Körförbund.
DIRIGENT- OCH KÖRLEDARKURSER I MALMÖ

Den av Sveriges Körförbund anordnade utbildningen har
genom samverkan med andra körorganisationer och olika
institutioner breddats och utvecklats. Vi har en lång tradition
av utbildning av framförallt kördirigenter och många av landets kända körledare har fått sin grundläggande skolning på
förbundets kurser. Sveriges Körförbund har slutit ett mångårigt samarbete kring dirigent- och körledarkurserna med
Föreningen Sveriges Körledare (FSK), Sveriges Kyrkosångsförbund (SKsf) och UNGiKÖR. Körcentrum Syd producerar
utbildningsinsatserna. Medverkande institutioner i Körcentrum Syd är Musikhögskolan i Malmö och Musik i Syd. Den 6
–12 augusti 2018 genomförde vi Dirigent- och körledarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Det hölls bl.a. en kurs
i att leda barnkör samt dirigentkurs A, B, C och ledarskap i
Afro-Europeisk kördirigering under ledning av Peder Karlsson.
Avslutningskonserten hölls på Palladium där kursdeltagarna
redovisade sina arbeten inför en stor publik. Kursen har under
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åren fått goda omdömen av både deltagare som kursledare.
Våra utbildningar står öppna för alla, utan krav på medlemskap. Bland kursdeltagarna är det ca 75 % som är medlemmar i
någon kör-/körledarorganisation. Kursdeltagarna kommer från
hela Sverige, men även utlandet.
NORDISK KÖRLEDARKONVENT 5–7 OKTOBER I TRONDHEIM

Föreningen Sveriges Körledare tillsammans med de Nordiska
körorganisationer anordnade i år det Nordiska Körledarkonventet i Trondheim i oktober. Helgen var fylld av workshops,
seminarier och konserter. Alexander Einarsson fick ta emot
stipendiet som Årets Körledare och Margareta Raab till Årets
Barn och ungdomskörledare.
ELDSJÄLSGALAN

Den 15 mars genomförde Folkspel den årliga Eldsjälsgalan på
Berns i Stockholm. Galan sändes på Expressen TV.
WORLD VOICE DAY

World Voice day i april firades på flera platser i landet i Sveriges Körförbunds regi.
NORDKLANG 2019

Under 2018 började planeringen för Nordklang som ska genomföras i Helsingborg den 26–29 juni 2019.
Vid ett flertal tillfällen besökte Kerstin Fondberg och arbetsgruppen Helsingborgs stad. Den nordiska arbetsgruppen
besökte Stockholm för planeringsmöte den 15 och 16 juni.
ROCKIN POTS I SVERIGE

I november meddelade Postkodsstiftelsen att de går in med
1,7 miljoner i stöd till projektet Rockin Pots.
Rockin Pots är ett integrationskörsprojekt i samarbete med
Rockin Pots i Östersund och Sveriges Körförbund.
Genom att starta upp nya integrationskörer på 4–5 platser
ute i landet såsom i Södertälje, Sundsvall, Jönköping. Göteborg och/eller Malmö sprids projektet ut i landet .
Projektet kommer anlita körledare som har verksamma
körer på orten och som har ett aktivt körliv i staden.
Rockin Pots körerna kommer bestå en del av etablerade
körsångare och nytillkomna svenskar som bildar en helt ny
kör – Rockin Pots.
Jonas Hagström, Östersund, initiativ tagare av projektet och
en körcoach träffar körledarna ute i landet under projektets
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första månader för att lära ut sin repertoar, arrangemang och
metod som de arbetat ut med Rockin Pots i Östersund.
Körledarträffar anordnas under projektets gång.
Körerna på orten träffas en gång i veckan. Genom körledare
och deras körer samlar vi nytillkomna en gång i veckan och
jobbar med körsånger med texter på svenska.
För att knyta kontakterna tydligare är det viktigt med aktiviteter kring kören som musik och körcaféer, middagar och
nätverksträffar.
Körpubar/körcafeer är ganska vanligt ute i Sveriges körliv.
Rockin Pots i Östersund har arrangerat flera genom åren.
Körintresserade, vänner, släktingar samlas på en pub eller café
där körer framträder på ett informellt sätt inför varandra och
publiken.
Framträdande för kören planeras under varje termin. I
projektet ingår också gemensamma konserter för Rockin Pots
körer i landet, där deltagarna kan träffas och uppträda tillsammans samt att knyta nya kontakter.
Rockin Pots i Östersund pågår parallellt. Jonas Hagström
kommer att fortsätta leda kören . Kören är projektets pilotkör.
Rockin Pots i Sverige har kopierat körens verksamhet och
bygger på de erfarenheter, material och kunskap som kören i
Östersund har.
STYRELSEMÖTEN 2018

15 februari telefonmöte
10–11 mars Skeppsholmen
19 april telefonmöte
1 juni Skeppsholmen
2 juni Riksstämma Skeppsholmen
26 juni konstituerande styrelsemöte telefonmöte
7 september telefonmöte
13–14 oktober i Stockholm
30 november telefonmöte
REPRESENTATIONSUPPDRAG

Förbundet har varit representerat:
Ingrid Bond Österlind deltog i Europa Cantats festival i
Tallin den 2–4 augusti.
Kerstin Fondberg har deltagit i Folk och Kultur i Eskilstuna
den 8 februari.
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EKONOMI

12 | SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018

SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018 | 13

14 | SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018

SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018 | 15

16 | SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018

SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018 | 17

18 | SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018

SVERIGES KÖRFÖRBUND | ÅRSREDOVISNING 2018 | 19

