
Protokoll från styrelsens och musikrådets möte en kväll i gullregnens månad.  
Tid 20 maj  kl 1730-1855 på Västerträffen 
Närvarande: Karin, Siv, Solvie, Bengt, Hans, Lars, Lennart, Ulrik. 
 
Sammanfattning av körens verksamhet under HT 2018 och VT 2019. 
2018 
13-14 oktober Körläger på Buagården 
21 oktober       Toleredskyrkan sång vid gudstjänst 
 9   december  Gelborn 
15 december   Julkafé på Västerträffen. 
  
2019 
 6  april              Extrarepetition i Torslanda 
17 april             Konsert för Odd Fellow på Vasagatan 
19 maj              Konsert i Toleredskyrkan 
25 maj              Bröllop på Aftonstjärnan 
  6 juni              Nationaldag vid Nya varvet 
 
Kören har succesivt gått över från stämvis till en blandad stämuppställning med individuell möjlighet 
till hörkontakt med stämkompis. Det har förbättrat körklang och intonation. 
Även om omställningen inte är helt lätt och tar tid så är vägen mödan värd. 
Att lära sig sånger utantill och nästan utantill där man använder noter, gör musiken än mer levande 
och synkroniserad i både takt och ton. 
Uppslutningen från korister till repetitioner och konserter har varit god. 
Kören har fått gage för konserterna. En välkommen förstärkning av körkassan.  
 
HT 2019 
Må 12 aug Körstart 
Sö  8 sept   Extrarepetition i Torslanda festlokal.  Start  kl 11.15   
20-22 sept Körresa till Motala/Vadstena.  Kören disponerar själv pensionatet i Vadstena. 
  Fre 20 Resa Gbg-Vadstena- Motala 
  Lö 21 Konsert i Vadstena tillsammans med Motala kammarkör, tot. 75 min, efteråt middag. 
  Sö 22 Sjunga vid gudstjänst i Motala kyrka kl 11.  Därefter hemresa. 
 
12-13 okt Körläger Buagården  Odd Fellow,  lördag-söndag 
Sö 27 okt Konsert 45 minuter i Glöstorpskyrkan.  OBS  datum är preliminärt. 
Lö 14 dec Julkafé på Västerträffen.  
Sö  xx dec Gelborn.  OBS inga besked från arrangören än så länge. 
 
 
Värva nya korister 
Erfarenheten hittills är att den personliga kontakten är den mest effektiva för att värva nya korister. 
Vet du någon tänkbar ny korist så fråga. Om du har någon värvaridé meddela styrelsen. 
 



Vad göra under 2020 och 2021. 
Varberg Blanka körkonserter kommer att äga rum under våren 2020. Är vi intresserade? 
Kören har idag konsertprogram, som med smärre modifieringar passar både i kyrka och på logen.  
Vi vill också tillföra nya projekt och körsånger och där behövs du. 
Som tidigare nämnts så kommer under hösten styrelsen och musikrådet att försöka hitta på nya 
körprojekt och till det vill vi ha alla koristers hjälp. Se även förra protokollet från mötet 24 april. 
Det finns inga dåliga förslag. En idé från en person genererar nya idéer hos en annan och så växer det 
fram nya körprojekt. Tänk även utanför boxen. 
Är det något tema, konsertupplägg, kompositör, textförfattare, körsånger du vill ha med så meddela 
då styrelse och/eller musikråd. Gärna före sommaruppehållet.  
Vi har t.ex. fått förslag på cirka 15 st sånger som passar till ett kärlekstema.  
Andra inkomna förslag är klimat och väder. 
Kan ”Körpärlor och Örongodis” vara något att bygga vidare på? 
Nordisk körmusik från Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland. 
Körmusik från Östeuropa: Baltikum, Polen, Finland, Ukraina, Ryssland. 
 
 
Nästa gemensamma möte 
Nästa gemensamma möte för styrelse och musikråd  onsdag 18 augusti kl 18 hos Solvie och Lars. 
 
/Lennart  
      
                                       


