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INLEDNING

Distriktverksamheten utvecklas
genom team och samarbete
FÖRBUNDETS ORGANISATIONSSTRUKTUR består

av individuellt medlemskap samt möjlighet för körer
att ansluta sig till förbundet. Detta gör det 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.
DISTRIKTSVERKSAMHETEN har pågått i landet

under året med varierat resultat. Styrelsen besluta-

EFFEKTEN AV STIM:S uppsägning 2015 av det avtal

de att påbörja ett förändringsarbete med distrikten.

som innebar att Sveriges Körförbund betalade

2020 föreslås distrikten att ombildas från 19 till 6 di-

STIM-avgifterna till medlemskörerna, har visat sig

strikt och distriktsteam om minst tre personer enga-

varit en betydande orsak i förbundets medlemstapp.

geras för verksamhet från hösten 2020 i hela landet.

Trots detta har förbundet lyckats attrahera nya med-

Detta har inneburit att distriktsverksamheten begrän-

lemmar och i dagsläget är antalet 11 677.

sats under 2019 i väntan på den nya ordningen men
en del större projekt och konserter har genomförts

STYRELSEN OCH FÖRBUNDSDIREKTÖREN har ägnat

ute i landet. Varje år arrangeras dock genom våra an-

mycket tid åt att kunna erbjuda medlemmarna ett bra

slutna körer ca 1 300 konserter – ett väsentligt inslag

avtal med nya och bättre förmåner. Arbetet landade

i det regionala kulturlivet.

bl.a. i ett s.k. återbäringssystem som började gälla
2015. Sedan 2016 gäller återbäringen STIM-avgifter
och notkostnader.

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

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 2019 arbetat 100 % januari–september och 70% från
den 1 oktober till den 31 december. Ingrid Bond Österlind,
kansliansvarig har en tjänst på 80 % och Inga Cederberg har
arbetat som ekonom på 20 %.
Den 1 november 2018 aviserade förbundsdirektören Kerstin
Fondberg sin avgång. Under 2019 har ett gediget rekryteringsarbete pågått för att hitta en ersättare och under hösten beslutade styrelsen att utse Karin Eklundh till ny förbundsdirektör
från och med den 1 december 2019. Detta har inneburit att
Kerstin Fondberg och Karin Eklundh arbetat parallellt under
december månad.
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.

körer, ensembler och grupper. Distriktsansvariga skall därutöver verka för ökade regionala bidrag, och därmed långsiktigt
öka förutsättningarna för förbundets regionala verksamhet.
Diskussioner i styrelsen har under 2019 lett till ett förslag till
stämman att minska distriktet från 19 distrikt till 6 och engagera distriktsteam om minst tre personer. Organisationen kring
distriktsverksamheten kräver ett nära samarbete från kansliet.
De projekt och verksamheter som görs i distrikten är förbundet direkt ansvarig för vad gäller ekonomi och genomförande.
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 Gibon tillkommit. De ansvarar för
kansliets datorer, skrivare, programvaror och service samt
fungerar som back up i datafrågor.

DISTRIKTSANSVARIGA DA

FOLKSAM

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

Genom Folksam erbjuds anslutna körer en förmånlig skadeoch olycksfallsförsäkring. Årspremien för 2019 är 460 kr och
försäkringen omfattar såväl körens medlemmar som dess
publik under ordinarie verksamhet. Under 2019 tecknade 113
körer Folksams försäkring.
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SAMVERKAN
TIDNINGEN KÖRSÅNG

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.

Tidningen, som är en av våra viktigaste medlemsförmåner har utkommit med tre nummer under 2019. Nummer
1–3 trycktes i en upplaga i 13 000 exemplar.

NR 1/2019 Årets

första nummer presenteKörsång
rade hela programmet för Nordklang den
26–30 juni 2019 i Helsingborg. Festivalen
innehåller 14 olika workshops som deltagarna kan anmäla sig till. På kvällarna erORPHEI
DRÄNGAR
bjuds deltagarna konserter i Helsingborgs
konserthus och S:t Maria kyrka med
tillresta körer från regionen. Reportage
om den nystartade Körpodden, Rockin Pots och Orphei
Drängar ingick också i detta nummer.
NUMMER 1 2019 | UTGES AV SVERIGES KÖRFÖRBUND

Nu ska
Rockin’ Pots
spridas över
landet

– 165-åringen som bara
blir yngre och yngre

DAGS ATT ANMÄLA DIG TILL ÅRETS STORA KÖRFEST!

I detta fanns ett längre reportage om Akademiska körens förberedelse
och konsert i Berwaldhallen. Tidningen
innehöll flera spännande artiklar om
bl.a. Singing People turné till Kapstaden,
ABB-kören och Estlands stora körintresse där körfestivalerna samlar ca 35 000
sångare i storkörerna.
NR 2/2019

Körsång

Frödings
liv blir
körverk

NUMMER 2 2019 | UTGES AV SVERIGES KÖRFÖRBUND

STÅENDE
OVATIONER
Akademiska kören i Stockholm
fyllde Berwaldhallen med Requiem

FÖLJ MED PÅ KÖRRESA TILL SYDAFRIKA

FOLKSPEL

NR 3/2019 Årets sista nummer hade ett
Körsång
långt och intressant reportage om Jacob
Mühlrad, som blivit en av vår tids mest
spännande tonsättare i konstmusik. Han
har bl.a. skrivit körverket Time som uppförts i flera länder, t.ex. i Sverige, Finland
och Tyskland. Festivalen Nordklang i
Helsingborg redovisades både i text och
bilder och forskaren och musikern Pia Bygdéus beskrev
komplexiteten i att vara körledare.
NUMMER 3 2019 | FRÅN SVERIGES KÖRFÖRBUND

Körledarnas största utmaningar:
Så tacklar du dem!

BLI MEDLEM! 13 ANLEDNINGAR VARFÖR.

Missa inte
Riksstäm
man
2020! Kallelse
på sida 21.

Foto: Andre Garcia

Jacob Mühlrads
toner för reflexioner

Folkspel ägs av Sveriges Körförbund tillsammans med 76
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 möjlig
intäkt för körens verksamhet. Idrottsrörelsen i Sverige har en
annan tradition och är mycket aktiva ombud till Folkspels lotter och får på detta sätt hjälp till kostnaden för verksamheten.
2018 delades över 177 miljoner kronor till medlemsorganisationerna. Folkspel arrangerar en gång om året ”Eldsjälsgalan”.
Där hyllas de eldsjälar som gör det möjligt för våra föreningar
att verka och utvecklas. 2019 arrangerades Eldsjälsgalan på
Berns i Stockholm och direktsändes på Expressens webb-TV
där svenska folket nominerade sin eldsjäl. Under den stora galan utsågs bl.a. vinnare av kategorierna ”Årets Eldsjäl”, ”Årets
Förening” och ”Årets Unga Ledare”. Kerstin Fondberg sitter i
valberedningen för Folkspel.
AX-KULTURORGANISATIONER I SAMVERKAN

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 2018 blev
sammanlagt 150 000 kr till medlemmarna. Utbetalningen av
återbäringen återbetalades i början av 2019.

Ax har 21 medlemsorganisationer och
•D
 river frågor rörande ideell kultur
•T
 ar fram statistik kring ideell kulturutövning i syfte att synliggöra och tydliggöra kulturlivet.
•S
 tärker medlemsorganisationerna regionalt genom att
anordna träffar med regionerna, speciellt för AX medlemsorganisationer
AX är medlem i IKA – Ideell kulturallians, CIVOS – Civilsamhällets organisationer i samverkan och det europeiska samverkansorganet Amateo.
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• Utser årets Amatörkulturkommun
• Anordnar amatörkulturdagarna (europeiskt projekt)
• Utövar kulturpolitisk påverkan
AX 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 i
Malmö. I oktober 2019 genomfördes Körledarkonventet i Lund
inom ramen för samarbetet mellan förbunden.
KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET

Sveriges Körförbund var en av stiftarorganisationerna för studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som sedan 2010
har bedrivit verksamhet som ett självständigt, statsbidragsberättigat studieförbund. Under 2019 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 2019 representerat i Kulturens styrelse genom
Christel Larsson Lunderquist (ledamot). Samarbetet har varit
gott mellan förbunden. Kulturens var en viktig samarbetspartner i festivalen Nordklang i juni.
Sveriges Körförbund har under åren haft svårt att rekrytera
våra medlemskörer att bli medlemmar i Kulturens.
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 i
Malmö.
UNGIKÖR

UNGiKÖR och Sveriges Körförbund samarbetar kring de
nationella dirigent- och körledarkurserna i Malmö.
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. Styrelsen 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
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arrangörskapet i Sverige 2019. Styrelsen och ledningen i Sveriges Körförbund kommer under 2020 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. Under
2017 beslutade Sveriges Körförbund och Nordisk Korforum att
Sverige skulle ta över arrangörskapet för Nordklang den 25–30
juni 2019 i Helsingborg. År 2022 är Island värd för Nordklang.
NORDISK SANGERFORBUND

Den nordiska manskörssångens organisationer finns samlade
i Nordisk Sangerforbund. Informationsutbyte mellan organisationerna är ett av Nordisk Sangerforbunds syften. Lennart
Andreasson sitter i styrelsen som representant från Sveriges
Körförbund. Styrelsemötet för denna organisation var i Helsingfors i maj där b.la. manskörsfestivalen i Helsingfors 2020
planerades.
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 Barcelona 2017. 2020 hålls symposiet på Nya Zeeland.
Världsungdomskören, World 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.

ORGANISATION
Genom en effektiv och flexibel organisationsstruktur tar vi vara på engagemanget hos våra medlemmar, de
anslutna körerna, ensemblerna och grupperna. Förbundet omfattas 2019 av 11 677 medlemmar varav 1 812
barn i 307 körer. Medlemstalet har sjunkit de senaste åren. I våra kontakter med de körer som gått ur uppger
de att uppsägningen av STIM-avtalet är den största orsaken. Andra skäl är att flertalet körer upphör med sin
verksamhet eller tycker att den sammanlagda medlemsavgiften för kören är för hög. Förbundet ser det som en
spännande utmaning att arbeta för att Sveriges Körförbund ska vara en intressant och samlande organisation
att ansluta sig till så att vi attraherar både individer och körer att bli medlemmar.

Ordförande

Till styrelsens sammanträden har förbundsdirektör

Karin Eklundh Gotland, tom den 30/11

varit ständigt adjungerad.

Christel Larsson Lunderquist, tf. ordförande från den
1/12

STYRELSEN HAR UTSETT FÖLJANDE DISTRIKTSANSVARIGA

Blekinge län, ej utsedd
Ledamöter

Dalarnas län, Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt

Linda Alexandersson, Malmö

Gotlands län, ej utsedd

Fredrik Bergh, Stockholm

Gävleborgs län, ej utsedd

Astrid Ekermo, Göteborg

Hallands län, ej utsedd

Anders Jalkéus, Stockholm, vilande från 1/9 2019

Jämtlands län, Per Wiklander

Christel Larsson Lunderquist, Malmö tom den 30/11

Norrbottens län, ej utsedd

Madeleine Moback Neil, Uppsala

Skåne län, ej utsedd

Monica Åslund, Luleå

Småland, Edward Eklöf
Stockholms län, Tony Margeta

Revisorer

Södermanlands län, Kitte Ström

Patrik Zettergren, Stockholm

Uppsala län, Katarina Reineck

Lennart Andréasson, Falun

Värmlands län, ej utsedd
Västerbottens län, ej utsedd

Revisoruppleanter

Västernorrlands län, ej utsedd

Martin Bergstrand, Norrköping

Västmanlands län, Kella Naeslund

Erik Johansson, Stockholm

Västra Götalands län, Thomas Sjöström
Örebro län, Annki Olsson

Valberedning

Östergötlands län, ej utsedd

Elisabet Hamrén Stockholm
Eva Lindén, Malmö

TIDNINGEN KÖRSÅNG

Irene Perdahl, Luleå

Redaktör: Break a Story för nr 1,
Magnus Körner för nr 2, HAJ Creatives för nr 3

Personliga ersättare

Ansvarig utgivare Karin Eklundh.

Elisabet Brander, Stockholm

Tidningen Körsång utkom med tre nummer 2019.

Emma Eriksson, Tollarp

Styrelsen beslutade att dra in det fjärde numret av

Lennart Johansson Gammelstad

ekonomiska skäl.

Styrelsesammanträden

NATIONELLA NÄTVERK

Förbundsstyrelsen har under året 2019 haft 7 proto-

Inga nationella nätverk har utsetts under 2019.

kollförda sammanträden varav 5 telefonmöten.
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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

bund i Södermanland och Kella Næslund, distriktsansvarig för
Sveriges Körförbund i Västmanland.

Västmanland
Under höstterminen 2019 genomfördes ett samarbete mellan
Sveriges Körförbunds distrikt i Västmanland, Södermanland
och Uppsala. Dessa distrikt fick ett erbjudande från Eskilstuna
kommun om att medverka under det nationella kulturpolitiska
konventet Folk och Kultur i vecka 6, lördag 8 februari 2020
som kör tillsammans med Eskilstuna Symfoniorkester och en
kompgrupp med lärare från Eskilstuna Musikskola. symfoniorkester, kompgrupp. Solist var Magnus Bäcklund. Allt under
ledning av dirigenten Staffan Sjösvärd som också skrivit alla
arrangemangen.
Under våren, sommaren och hösten 2019 marknadsfördes
detta med hjälp av Sveriges Körförbunds hemsida och respektive distrikts Facebooksidor. När anmälningstiden var slut var
det c:a 100 körsångare anmälda till att delta. Deltagaravgift för
medlemmar i Sveriges Körförbund var 100 kr. För icke medlemmar kostade det 150 kr. Dessa 100 körsångare kommer på
konserten i februari 2020 att sjunga tillsammans med ytterligare 100 körsångare som har gjort denna konsert tidigare. Kören
kommer att bestå av totalt 200 körsångare.
Under höstterminen 2019 genomfördes 4 st körrepdagar i
Södermanland och Västmanland. Efter anmälan fick körsångarna noter och tillgång till midifiler att lyssna på. Noterna delades ut på första repetitionen 5 oktober i Eskilstuna. Körrepen
leddes av Kitte Ström, distriktsansvarig för Sveriges Körför-

Stockholm
Under året har Stockholmsdistriktet bl.a. genomfört en konsert tillsammans med medlemmar ur medlemskörer i Stockholm. Den 29 november var den årliga adventskonserten i
Kungsholms kyrka med 150 medlemmar ur Stockholmsdistriktet, barnkör från Adolf Fredriks musikklasser och barytonsolist Richard Lindström.
Genom samarbeten med Oscarsteatern, Så som i Himmelen
och musikalen Mamma Mia på Tyrol erbjöd vi våra medlemmar att få delta specialföreställningar.
Örebro
Konserten En angelägen konsert, gick av stapeln den 5 oktober i Nikolaikyrkan i Örebro och hade budskapet: Bry dig och
ta ansvar, om vår miljö, om vatten, växter och djur. Om varandra, om människorna … för vad är alternativet? Medverkande
körsångare bl.a. från Karolinska skolans kammarkör, Stella,
Motettkören och Örebro folkkör samt solister, textläsare och
musiker.
Arbetet med konserten inleddes med workshops som hölls
den 28 och 29 september 2019 i Längbro församlingshem i
Örebro. Under den workshop-helgen byggdes manuset på och
formen till ”En angelägen konsert”. Under workshopen, som
leddes av Anci Hjulström, jobbade deltagarna bland annat med
närvaro på scenen, att känna mig trygg i den jag är, det jag kan
och det jag gör.
Småland
Distriktet har under 2019 jobbat med föreställningen The
Boxer som drog fullt hus i stora konsertsalen på Spira i Jönköping den 27 september. 180 körsångare på scen underhöll en
mycket nöjd publik till ackompanjemang av ett härligt band
med Anders Fennsjö som kapellmästare. Kören bestod av
både barnkör, ungdomskör, manskör, damkör och blandad kör
som förenade sig i ett fantastiskt samarbete! Musiken bestod
mestadels av låtar skrivna av Simon & Garfunkel – men det
var även pärlor som Bright Eyes och El Condor Pasa med i
programmet. Konserten, som blev en succé, kommer leda till
nytt samarbete med Smålands Musik och Teater (Smot) även i
framtiden.
Västra Götaland
ChorusNight gjorde två konserter, 17 augusti ute på Bohus/
Malmön och i Göteborg den 9 november. Dessa två projekt
vänder sig bl.a. till medlemmar i Sveriges Körförbund. Konserten på Malmön planerades att genomföras på den fina sommarscen med över 50 korister, orkester och solister men fick i
sista stund flytta inomhus p.g.a. det dåliga vädret. ChorusNigh
genomfördes i november med en storkör på ca 90 personer,
orkester och solister på Råda Rum i Mölnlycke.
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Jämtland
Den 7–8 september anordnade Sveriges Körförbund en
folkmusikhelg, Nordic Soundscapes, i vackra Edsåsdalen i
Jämtland. Lördagen ägnades åt att sjunga folkmusik i stämmor
tillsammans med workshopledarna som i år var Lena Willemark och Eva och Lisa Lestander (från Kraja). På kvällen var
det konsertkväll med körpub och öppen scen. Helgen avslutades med gemensam konsert i Undersåkers kyrka.

Nationell verksamhet
NORDKLANG – NORDISK KÖRFESTIVAL 2019

Nordklang ägde rum för 17:e gången i Norden i år. Den 26–30
juni samlades ca 1000 nordiska körsångare i Helsingborg för
konserter, workshops, fortbildning, allsång och nätverksbyggande. Deltagarna hade 13 olika workshops att välja
mellan, såsom scenisk kör, renässans, musikal, ABBA, pop,
jazzimprovisation, folklig sång mm. Deltagarna följde sin
huvudworkshop under veckan men fick pröva på en ny genre
under en eftermiddag. Under festivalen hade de nordiska dirigenterna en egen dag med föreläsningar om sångteknik och
dirigering på nytt sätt. Workshoparna ägde rum i Helsingborgs
konserthus, Dunkers Kulturhus, Helsingborgs stadsteater och
Mariakyrkans lokaler.
Festivalen inleddes med en stor öppningskonsert med
deltagande körer från de olika länderna i Norden. På kvällarna genomfördes konserter i Helsingborgs konserthus och
Mariakyrkan med inresta körer från regionen. Den danska
ungdomskören SYNG och norska NUK (Norges Ungdomskor)
deltog i konserterna på kvällarna samt hade en egen workshop
tillsammans bl.a. för att öva in gemensamt material att uppföra under Föreningen Nordens 100-årsfirande i september.
Varje morgon inleddes med allsång/uppsjungning i Konserthuset där deltagarna sjöng ur den Nordiska Sångboken,
som vi producerat inför festivalen. Den innehöll 14 nordiska
körstycken och var mycket uppskattad.

På luncherna framträdde körerna ute på stan. Luncherna
serverades till alla deltagarna på Sundstorget. Festivalen präglades av temat hållbarhet och återvinning. Vi fick god hjälp
av Helsingborgs stad med sophantering och återvinningen
av våra sopor till de 1000 personernas lunch som serverades
varje dag.
Avslutningskonserten där workshoparna redovisades ägde
rum i Helsingborgs konserthus.
Festivalen Nordklang fick stöd av Helsingborgs kommun,
Region Syd, Körcentrum syd, Kulturens bildningsverksamhet,
ABBA Museet, Statens kulturråd, Nordisk kulturfond och
Nordisk kulturkontakt.
Nordklang blev en framgång för Sveriges Körförbund både
innehållsmässigt som ekonomiskt.
Festivalen fick mycket stöd av Helsingborgs stad bl.a.
genom sin volontärorganisation som ställde upp med ett 20-tal
volontärer under veckan.
DIRIGENTUTBILDNINGEN 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 ett mångårigt
samarbete kring dirigent- och körledarkurserna med Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund och
UNGiKÖR. Körcentrum Syd som producerar utbildningsinsatserna. Samabetspartner under utbildningsveckan 2019 var
Sensus Studieförbund och Kulturens Bildningsverksamhet.
Medverkande institutioner i Körcentrum Syd är Musikhögskolan i Malmö och Musik i Syd.
Den 12–17 augusti 2019 genomförde vi Dirigent- och körledarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö. Innehållet i kurs
veckan var Leda barnkör, Kördirigering A, B, C, Anti-Aging,
och Arrangemang och komposition. Avslutningskonserten
hölls på Palladium där kursdeltagarna redovisade sina arbeten
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inför publik. Kursen har under åren fått goda omdömen av
både deltagare som kursledare.
Våra utbildningar står öppna för alla, utan krav på medlemskap. Kursdeltagarna kommer från hela Sverige, men även
utlandet.

qvist med sin banbrytande musik för röster berättar levande
och roligt om sitt värv. Frågeställningen ”Vad ska vi med
körförbund till?”, hur får vi nyanlända att integreras i körverksamhet, röstens universum, gosskörsverksamhet, körsång och
hälsa är några av de intressanta landskap som samtalas kring
i Körpodden.

KÖRLEDARKONVENT I LUND

Föreningen Sveriges Körledare årliga Körledarkonvent förlades i Lund den 18–20 oktober. Helgen var fylld av workshops,
seminarier och konserter. Till årets körledare utsågs Karin
Oldgren. MUST, Madeleine Ugglas stipendiefond delade ut
sina årliga stipendier under konventet till Maria Peters, Mikael
Wedar, Claes Nyström och Maria Emanuelsson.
ROCKIN’ POTS I SVERIGE

I november 2018 meddelade Postkodsstiftelsen att de går in
med 1,7 miljoner i stöd till projektet Rockin’ Pots. Rockin’
Pots är ett integrationskörsprojekt i samarbete mellan Rockin’
Pots i Östersund och Sveriges Körförbund. Genom att starta
upp nya integrationskörer på 4–5 platser i landet såsom i
Boden, Göteborg, Linköping och Norrköping sprids projektet
ut i landet. Under 2019 har Rockin’ Pots-körerna varit aktiva
och samlat mellan 20–90 deltagare i de olika städerna. Stöd för
verksamheten har också kommit från kommunala bostadsbolag. Rockin’ Pots-körerna kommer att bestå av etablerade
körsångare och nyanlända svenskar som bildar en helt ny kör
– Rockin’ Pots.
KÖRPODDEN

Under 2019 har Sveriges Körförbund satsat på mycket på
Körpodden. I dag finns sammanlagt sexton avsnitt i vårt fina
bibliotek, där en mängd olika frågeställningar och ämnen tas
upp från vår bubblande rika körvärld. Välkända körprofiler
som Lone Larsen, Gabriel Forss och Anci Hjulström samtalar
om körens stora värde och inre liv, tonsättaren Karin Rehn-
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STYRELSEMÖTEN 2019

1 februari telefonmöte
6–7 april Skeppsholmen
9 juni telefonmöte
13 augusti telefonmöte
3 september telefonmöte
5–6 oktober i Skeppsholmen
15 november telefonmöte
REPRESENTATIONSUPPDRAG

Förbundet har varit representerat:
Karin Eklundh Folk och Kultur 8–9 februari
Kerstin Fondberg och Ingrid Bond Österlind Eldsjälsgalan på
Berns den 14 mars
Kerstin Fondberg och Ingrid Bond Österlind Framtidens
musikpris 10 april
Karin Eklundh, Best of Norden Filminstitutet 27 oktober
Kulturpolitisk debatt i Riksdagen deltog Karin Eklundh den 6
november

EKONOMI
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