Nu satsar Norrbottens Körsångarförbund på en fortsättning med projektkören Northern Light. Temat denna gång är kärlek. Vi sjunger kärlekssånger
på svenska, till pianokomp. Sångers ursprung kan också vara utländsk men texten
ska finnas översatt till svenska.
Anders Pääjärvi, en av våra förbundsdirigenter, kommer att specialarrangera allt
vi sjunger och hålla i alla repetitioner samt bägge konserterna.
Det finns plats för många korister i kören – sprid information, bjud in, berätta,
ta med en kompis, din granne, sprid ryktet! Kanske blir vi 100 korister, eller fler?!
Vi vill att konserten ska innehålla många olika typer av sånger om kärlek. Tolkningsmöjligheterna är oändliga. Kärlek till en vän, till naturen, ett barn, Sverige,
Norrbotten... Endast fantasin sätter gränser.
Du får gärna skicka förslag till mig på sånger om kärlek, varför inte med en liten
twist (kul, busigt, något som sticker ut).
Konserten får inte bli sockersöt så att vår publik somnar efter tredje låten!
Preliminära datum för körövningarna är satta, likaså konsertdatum och orter:
Körupptakt vecka 37, 2017 (16–17 september) i Framnäs FHS, Öjebyn.
Körövningar blir i Björksalen, Boden och Framnäs FHS, Öjebyn.
Konserter
vecka 6, 2018 (8–10 februari):
Genrep och premiär i Boden, Björksalen den 8–9 februari,
Konsert 2 i Piteå, Studio Acusticum den 10 februari.

En preliminär tidsplan finns på förbundets hemsida:

www.norrkorsang.se/northernlight

Där läggs också ny information i projektet upp allt eftersom!

Mer information och anmälningsblankett finns på nästa sida. è
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älkomna alla korister i Norrbotten!
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Skriv ut sidan

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Kör:
Stämma:
Anmälan och betalning ska ha inkommit till oss senast söndag 21 maj 2017!
Posta därför blanketten allra senast onsdag 17 maj till: Norrbottens Körsångarförbund

c/o Marie-Charlotte Bergh
Norra Altervägen 1088
945 92 Altersbruk

...eller anmäl dig direkt på förbundets webbplats:

www.norrkorsang.se/karlek

Kostnad för dig som korist: 350:– Då ingår allt förutom mat och dina resor.
Du kommer att få noter och tillgång till ljudfiler för egen stämövning på hemmaplan.
Målet är att detta ska finnas klart innan sommaren.

Hjärtligt välkommen till Northern Light 2017–2018!
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Marie-Charlotte Bergh

