
                Verksamhetsberättelse för föreningen Teaterkören 2020 

Året 2020 var minst sagt ett väldigt speciellt år. 
Vi drabbades av viruset Covid-19, och restriktionerna för fysiska träffar drabbade 
vår körverksamhet hårt. 
Vi träffades ute så länge vädret och regeringen tillät, och vi har även haft digitala 
körövningar på Zoom.  

Bägge körernas planerade konserter fick förstås ställas in.  
Onsdagskören fortsatte till en början med sitt konserttema ”Mod och Vemod”, 
förstärkt med koreograf/regissör samt musiker, men fick senare övergå till en mer 
utomhusanpassad repertoar. 
Teaterkören fredag gjorde en mindre utomhuskonsert utanför Sockenstugan, som 
blev mycket uppskattad.  
Fredagskören, som jobbade med ett proggtema till sin inställda konsert ”För full 
Hals”, gjorde också en digital inspelning av ”Ska bli sjuksyster jag”, med ny 
pandemi-anpassad text.  

Under året har vi varit ca 60 medlemmar i onsdagskören, och ca 75 medlemmar i 
fredagskören.  Många har också valt att vara vilande i år, pga det rådande läget. 

Körens hemsida är under förnyelse, och inom kort räknar vi med att ha en ny fräsch 
sådan. 

Körens planeringsgrupper har mestadels träffats digitalt under året, och det mesta 
har handlat om hur vi håller körglädjen vid liv när vi inte får träffas fysiskt. 
Planeringsgrupperna har bestått av 
Fredag: Nandi Vileika, Denny Lorentzen, Aina Forsberg, Kikka Uusitalo, Madeleine 
Pousette, Rune Gullmarstam samt Losita Garcia           
Onsdag: Maria Peters, Kajsa Nordin, Elin Westin, Jonas Hugosson, Sofia Hjort, 
Ellen Gustavsson, Märta Jahn, Agneta Edberg-Menor, Johanna Wahlberg Couch, 
Åsa Hassel, Linnea Björnstam samt Kajsa Stenfelt 
    
Ansvariga för körernas medlemsregister/mejllistor har under året varit Madeleine 
Pousette (fredag) och Kajsa Stenfelt (onsdag) 

Under året har körens styrelse träffats 8 gånger, varav 5 gånger med den nya 
styrelse som valdes på förra årsmötet. Nuvarande styrelse består av: 
Kajsa Stenfelt, ordförande (från onsdagskören) 
Linnea Björnstam, kassör (från onsdagskören) 
Losita Garcia, ledamot (från fredagskören) 
Rune Gullmarstam, sekreterare (från fredagskören) 

Vi vill rikta ett stort TACK!  till våra tappra körledare!!! Ni ordnade en fantastisk 
digital julavslutning, och kämpade oss igenom detta  eländiga år, som vi är glada att 
lämna bakom oss. 
          Styrelsen 




