
   
                                        

Inbjudan till förbundets körer att delta i 
Körsångens Dag på Skansen 2 juni 2007 

  
Det är fantastiskt att få sjunga tillsammans! Vi körsångare gör ju detta nästan en gång i veckan men bara i 
vår egen kör. 
 
Nu är det dags att visa att vi dessutom är många som sjunger tillsammans i hela landet. Sveriges Kör-
förbund, som din kör är medlem i, inbjuder i samarbete med Körförbundet Stockholm och Skansen alla 
körerna inom förbundet att komma till Stockholm den 2 juni 2007 och sjunga på Skansen – vårt Sverige i 
miniatyr. 
 
Lördagen den 2 juni kommer vi från alla håll i Sverige och blir vi riktigt många samlas vi först till en 
körmarsch som avgår från förbundskansliet vid Nybrokajen. Väl framme blir det en kort invigning och 
sedan vidtar aktiviteterna kring gårdarna (karta över Skansen finns baksidan av detta brev). Vi tänker oss att 
varje regionförbund finns representerat vid respektive landskapsgård, och där framför program tillsammans 
i en regionförbundskör och/eller körvis. Detta sker under de två första timmarna. Hela dagsprogrammet 
beräknas pågå kl. 11.30 – 17.00.   
 
På eftermiddagen samlas vi alla vid Solliden och sjunger tillsammans under ledning av våra riksförbunds-
dirigenter Robert Sund, Kjell Lönnå och Gunilla Frödén. Vid detta tillfälle medverkar också Stockholms 
Läns Blåsarsymfoniker, en professionell blåsorkester med 40 musiker. Den gemensamma repertoaren 
bestäms utifrån hur många vi blir. 
 
Kostar det något? 
Att delta i evenemanget (inträde, noter till det gemensamma framträdandet vid Solliden) kostar inget. 
Körerna bekostar resan till Stockholm och mat som ni behöver den dagen samt eventuell övernattning. 
 
Visst låter det kul! 
Tänk, att få göra en manifestation för körsången och inte bara allsången på Skansen. Vi ska bli riktigt 
många så att alla skansenbesökare häpnar över vilken kraft sången kan ha! 
 
Anmälan 
För att Körförbundet Stockholm, som praktiskt planerar allt på uppdrag av Sveriges Körförbund, ska kunna 
göra fördelning på gårdarna, framställa programblad m.m. behövs din körs anmälan.  
 
Ni skickar in bifogad blankett till ert regionförbund senast den 3 februari som sedan sammanställer 
alla uppgifter och skickar vidare dessa till Körförbundet Stockholm. 
 
När alla uppgifter kommit in kommer ni att få mer information via regionförbundet, som fungerar som 
kontaktorganisation för arrangörerna i Stockholm.  
______________________________________________________________________________ 
 
Frågor kring skansendagen besvaras fram till den 25/1 av förbundsdirektör Lars Nilsson  
08-407 17 71, mobil 0702-11 22 10 lars.nilsson@sverigeskorforbund.se.  
Därefter kontaktas Fredrik Bergh, Körförbundet Stockholm, tel. 08-93 70 38, mobil 070-266 16 26 
eller e-post: fredrik-bergh@telia.com
 
Välkommen med din körs anmälan och väl mött den 2 juni!! 
 
Stockholm den 11 januari 2007 
Fredrik Bergh, Körförbundet Stockholm   Lars Nilsson, Sveriges Körförbund 
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Anmälningsblankett för 
Körsångens Dag på Skansen den 2 juni 2007 

 
Körens namn:………………………………………………………………………………… 
 

 Blandad kör  Manskör   Kvinnokör 
 
Kontaktperson:………………………………………………………………………………. 
 
Adress:…………………………………Postnr och postadress:………………............…… 
 
Telefon:………….................................Mobiltel:…………………………………………. 
 
E-postadress:…………………………………………………. 
 
 
Vi anmäler följande antal ……………. fördelade på stämmorna 
 
Sopraner:……… Altar:…………….. Tenorer:…………… Basar:……….. 
 
 
Vi deltar i det gemensamma programmet vid Solliden och 
 

 i regionförbundets framträdande vid landskapsgårdarna 
 

 med eget program på landskapsgården * 
 

* inriktningen på repertoaren i vårt eget program  (ex. sakral, visor, jazz, musikal, folkton)  
 
..............................................................………………………… 

Ange helst bara ett alternativ för att det ska vara enkelt att läsa programhäftet) 
 
 
 
Regionförbundets anteckningar 
 
 
 
 
 
 
 
Denna blankett insändes senast den 3 februari 2007 till: 
NKF, c/o Aini Carlzon, Rådmansvägen 57, 954 32 Gammelstad 


