
Verksamhetsplan fredagskören 2021 

Våren 2021 börjar vi med att ha notläsningskurs via zoom, under ledning av 

Maria Peters. Planen var att ha notläsningskurs fram t.o.m v. 8, och ha 

utomhusrep fr.o.m v. 10. När det visade sig att vi pga den fortsatta 

smittspridningen inte kan samlas v 10 som tänkt, så beslutade vi att fortsätta 

med Zoomträffar. Zoomträffarna under våren kommer innehålla både 

röstuppvärming och sång för att hålla igång rösterna, och notläsning/gehör. Vi 

kommer samlas och sjunga så snart det går, men vi får följa utvecklingen och 

anpassa oss till de restriktioner som gäller. Vid behov kan vi förlänga terminen 

fram t.o.m midsommarveckan. Om det blir möjligt att samlas, planerar vi att 

avsluta terminen med en fest, och kanske någon form av mindre 

utomhusframträdande. Och blir det inte av med fest till våren, så ser vi fram 

emot att ha den till hösten.  

För hösten gäller förstås också att vi anpassar oss efter pandemiläget, men vi 

kommer träffas och sjunga tillsammans så snart det går! 

Verksamhetsplan onsdagskören 2021 

Vår ursprungliga plan för våren var att skjuta på körstarten till v 10 och då 
kunna ha utomhusrep.  

Sedan upptäckte vi programmet Jamulus som gör det möjligt att sjunga 
tillsammans på distans, och då startade vi redan i januari med Jamulusövningar 
på onsdagar. I skrivande stund ser det inte ut som att vi kommer kunna ha 
utomhusrep v 10, och då fortsätter vi med övningar via Jamulus. Alla i kören får 
inte Jamulus att fungera och vi jobbar på att hitta en lösning som gör att dessa 
medlemmar ändå kan lyssna och sjunga med hemifrån, även om deras röster 
inte hörs tillsammans med övriga. 

Vi hoppas kunna samla kören och sjunga tillsammans IRL någon gång under 
våren, och i så fall vill vi också göra ett utomhusframträdande, kanske i 
samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj. Men vi får följa utvecklingen 
och anpassa oss till de restriktioner som gäller.  

Detsamma gäller förstås för hösten. Vi anpassar oss efter pandemiläget men vi 
kommer träffas och sjunga tillsammans så snart det går! 

 

För alla medlemmar 

Styrelsen planerar att, så snart det går att samlas, ha en onsdagsbar för alla 
medlemmar på Reflexen.  


