
KÖRHELG I STOCKHOLM  19-20 OKTOBER

Var med och sjung 

Vivaldis GLORIA 

med 
Drottningholms 
Barockensemble
under ledning av 
Kristina Åkesson

Equmeniakyrkans Sångarförbund
Sångarförbundet omfattar alla sånggrupper i Equmeniakyrkan: 
Babysånggrupper, musiklekgrupper, barnkörer, ungdomskörer, 
gospelkörer, vuxenkörer, vokalensembler, musikföreningar, 
damkörer, manskörer och pensionärskörer – allt som allt be
står Sångarförbundet av drygt 15 000 medlemmar!

Sångarförbundet vill stimulera musiklivet inom Equmenia
kyrkan  med kurser och inspirationsdagar, både för kör sångare 
och körledare. Många svenska musikledare och musik lärare 
har fått sin grund och erfarenhet genom Sångarförbundets 
verksamhet.

Sångarförbundet på webben: equmeniakyrkan.se/sangarforbundet 
Kontakt: sangarforbundet@equmeniakyrkan.se 
Telefon: 08-58 00 31 06

Sångarförbundet söker stipendiat!
Equmeniakyrkans sångarförbund delar årligen ut 
stipendium à 15 000 kr till ”en person eller grupp som bidrar 
eller har bidragit till att stimulera vokalmusiken inom 
Equmeniakyrkan”. Stipendiet delas ut till minne av Filip 
Bengtsson, Artur Erikson och Ingemar Braennstroem, söndag 
20 oktober. Sista ansökningsdag: 22 augusti.

Nominera eller ansök till marie.rindborg@equmeniakyrkan.se 
Mer information: equmeniakyrkan.se/sangarforbundet



Ljudfil 
Som förberedelse får du tillgång till ljudfil för att kunna öva till hemma. 

Noter 
Vi kommer använda oss av en notutgåva från Carus förlag. Bo Ejeby förlag 
erbjuder 10 % rabatt på körpartitur (porto tillkommer) när du uppger 
att du ingår i Sångarförbundets körhelg. För körledare, eller andra som 
önskar, finns även klaverutdrag att beställa. Maila bo@ejeby.se eller ring 
eller sms:a 070 6859147. Gå gärna ihop och beställ flera tillsammans.

Om du redan har noter på Vivaldis Gloria i en annan utgåva kan du an
vända den, men var medveten om att det kan skilja mellan olika utgåvor. 

Hör med Bilda i din region, de kan i vissa fall sponsra era notinköp. 

Boende
Du ordnar boende själv. 

Adress
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm.  T  Rådmansgatan. 

Anmälan 
Anmälan öppnar 25 juni via hemsidan. Du tjänar på att anmäla dig tidigt! 
Se nedan. Sista anmälningsdag 30 september!
www.equmeniakyrkan.se/sangarforbundet 

Deltagaravgift 
• Medlemmar: 
350 kr om du anmäler dig 
före den 17 september. 
450 kr därefter. 

• Ickemedlemmar: 
450 kr före 17 september 
och 550 kr därefter.

• Specialpris för ung
domar och unga vuxna 
upp till 27 år.

För mer info – kontakta 
marie.rindborg@ 
equmeniakyrkan.se

Nu finns möjlighet att sjunga Antonio Vivaldis Gloria i Ddur till
sammans med Drottningholms Barockensemble under ledning av 
Kristina Åkesson. Flera körer har redan visat intresse. Ta chansen 

att vara med vid detta unika tillfälle! Det kommer att bli en mäktig upple
velse för både musicerande och åhörare.
Möjlighet finns att anmäla sig både som enskild körsångare, körledare 
och hela körer. 
Gloria är Vivaldis kanske mest kända sakrala verk, troligen skrivet mellan 
1713 och 1717, och vars delar varierar i framförande och känslouttryck. 
Musiken är ursprungligen skriven för gudstjänst – och i musikgudstjänsten på 
söndagen kl 11 får vi tillsammans framföra Gloria med orkester och solister. 

Program
Lördag 19 oktober 
9.30 Incheckning & fika
10.00 Inledning och repetition 
12.30 Lunch 
13.30 – 17.30 Repetition 

Söndag 20 oktober 
9.00 Repetition 
11.00 Musikgudstjänst 
12.15 Kyrkkaffe

Allt detta får du för din deltagaravgift:
 ◆ En unik möjlighet att få musicera med Drottningholms Barockensemble under ledning av Kristina Åkesson ◆ Fördjupande workshop
 ◆ Tillgång till ljudfil för egen instudering ◆ Välkomstkaffe med fralla
 ◆ Välsmakande lunch med kaffe och kaka.
 ◆ Eftermiddagskaffe med kaka och frukt på lördag
 ◆ Kaffe med tillbehör på söndagen

Drottningholms Barockensemble
är en välrenommerad ensemble som 
främst spelar 1600- och 1700-tals musik 
på tidstrogna instrument. Ensemblen har 
turnerat runtom i världen och samarbe-
tat med många prominenta artister och 
dirigenter, som Eric Ericssons Kammar-
kör, Anne-Sofie von Otter med flera. 
Ensemblen har spelat in ett 60-tal skivor 
som rönt stor uppskattning världen över. 

Kristina Åkesson 
har gedigen musikalisk bakgrund. 
Hon är utbildad kör- och pianopedagog 
vid musikhögskolorna i Stockholm och 
Piteå och har bland annat studerat 
kördigirering för Eric Eriksson.
Kristina är en erfaren kördirigent och 
har sin bas som musikansvarig och 
körpedagog i Immanuelskyrkan 
i Stockholm.


