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                    Falun 070214 
 

Körkurs i Falun 
29/6 – 1/7 2007  

 

Efter förra årets succé så gör vi nu tradition av  
kursen för och med körsångare i Falun! 

 

Härmed inbjuds Du, körsångare, till en körkurs utöver det vanliga. Under en helg får Du 
träffa sångarvänner från flera håll i landet och sjunga blandad körmusik, lära Dig körsång 
på nytt sätt, umgås och avsluta med en gemensam konsert på söndagen i Falun. Vi 
kommer att sjunga både som ”storkör” och uppdelade i manskör och damkör. Vi håller till 
i centrala Falun under helgen (gångavstånd till såväl tågstationen som övriga stadskärnan.) 
 

Under helgen får Du träffa följande personer: 
Tony Margeta –  arbetar till vardags som körpedagog/musiklärare vid Västerås 
Musikklasser/Fryxellska skolan. Är dirigent för Falu Kammarkör sedan flera år tillbaka. 
Under helgen sjunger vi ”traditionell körmusik” men vi lär oss även hur spännande det 
kan bli med improvisation. Man behöver inte vara expert för att kunna bjuda sin publik på 
överraskningar – det krävs bara lite fantasi och mod…  
 

Anna-Maria Nyström – arbetar som pianopedagog men är kanske mest känd för sina 
succéer med Copper Town Harmony, Faluns kvinnliga barbershopkör, som hon ledde till 
stora framgångar under 17 år. Anna-Maria tar oss med på en spännande resa i ”konsten att 
göra en körkonsert roligare” och framförallt: våga använda hela sig själv som 
uttrycksmedel när man sjunger.  
Hur hör sång och mental träning ihop egentligen? Anna-Maria vet… 
 

Schemat för helgen ser ut enligt följande (med reservation för ändringar) 
Detaljerat schema delas ut vid kursstarten på fredagen. 

 

Fredag 29/6:  16.30  registrering 
    Kaffe och presentation 
  17.30 – 20.30  sångpass 

 

Lördag 30/6:  09.00-17.30  sångpass med lunch - och kaffepauser 

 

Söndag 1/7:  10.00  sångpass 

  13-15.30  Rep inför konserten 

    Kaffe och tid för vila och ombyte 

  18.00  Konsert  
 

Deltagaravgiften för helgen är 595:-/person och då ingår:  

• coachning av två välmeriterade körpedagoger 
• notmaterial 
• fika under helgen 
• 15 timmar spännande körsång 
• konsert 
• administrativa kostnader och lokalhyror 



 
Lunch och boende ordnas av deltagarna själva. För långväga deltagare finns möjlighet att 
ordna boende till rabatterat pris. Meddela på talongen om Du önskar hjälp med boende. 
 

Anmälan sker via nedanstående talong inskickad SENAST 060415. 
Vi har plats för ca 100 deltagare så ju snabbare vi får in Din anmälan, desto större chans 
har just Du att komma med på denna spännande helg! 
 

Välkommen till en helg i körsångens tecken! 
 

Falu Kammarkör och Tony Margeta 
Frågor? Ring Tony på 0702-787 539 eller e posta till: dir gent@falukammarkor.com - i

  

Anmälan till Körkurs i Falun 29/6 – 1/7 
 

Namn:_____________________________________________________________________ 
 

Stämma:_____________ (gärna exakt stämma, ex. sopran 1 eller 2)       
 

Ålder:____________ 
 

Läser noter (ange hur van notläsare du är): 
__________________________________________________________________________ 
 

Körvana (ja eller nej, om JA – ange gärna vilken kör): 
___________________________________________________________________________ 
 

Adress:____________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Telefon 
bostad:_______________________________________________________________ 
 

Mobiltelefon:______________________________________________________________ 
 

E-post:_____________________________________________________________________ 
 

Kaffe eller the vid fikapauserna under helgen:_____________________________________ 
 

Övrigt (allergier/viktig info/hjälp m 
boende/annat):_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Skicka in Din anmälan senast 060415 till: 
Falu Kammarkör 
 c/o T. Margeta, 

Styraregatan 30 B 
791 62 Falun 

eller e-posta uppgifterna till dirigent@falukammarkor.com  
Deltagaravgiften betalas efter att bekräftelse på anmälan skickats ut. 

Detta sker några veckor efter mottagen anmälan. Inbetald avgift återbetalas ej. 
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