Verksamhetsberättelse för föreningen Teaterkören 2021

Året 2021 började fortsatt i pandemins spår, med restriktioner som inte tillät vanliga
körövningar.
Onsdagskören startade året med repetitioner i ett digitalt program, Jamulus, där
det gick att sjunga tillsammans. Alla deltog inte, men de som gjorde det tyckte att
det fungerade hyfsat bra som alternativ till vanliga rep.
Fredagskören hade under vårterminen notläsningskurs med Maria Peters, via
Zoom.
När hösten kom kunde vi åter repetera på Reflexen, utspridda i salong och på
scen, för att kunna hålla avstånd.
Nu tog Maria Peters över rodret även för Fredagskören, då Nandi fått annat att
göra.
Vi fick kulturbidrag för att ordna digitala konserter, och det gjorde vi också.
Den 27/10 hade Onsdagskören sin konsert, och då hade restriktionerna släppt
något, så att vi även kunde ha en publik, samtidigt som konserten live-streamades.
Den 3/12 hade Fredagskören sina båda konserter/sing-a-long, och även dessa
publikevenemang live-streamades.
Efter konserterna hade respektive kör efterfest, men än vågade vi inte ha någon
gemensam jättefest.
Vi har under året varit ca 45-60 medlemmar i Onsdagskören, och ca 60-75
medlemmar i Fredagskören. Lite olika varje termin på grund av olika
repetitionsförutsättningar.
Under året köpte vi in en del ljudteknisk utrustning, för att säkerställa att våra rep/
konserter fungerar smidigt.
Vi skaffade också Swish, för att underlätta medlemsinbetalningarna.
Körens planeringsgrupper har under året bestått av
Fredag: Denny Lorentzen, Losita Garcia, Kikka Uusitalo, Madeleine Pousette
(under våren), Aina Forsberg, Maria Peters, Agnes Lundin Isbäck (från dec) samt
Rune Gullmarstam
Onsdag: Maria Peters, Kajsa Nordin, Jonas Hugosson, Ellen Gustavsson, Agneta
Edberg-Menor, Åsa Hassel, Linnea Björnstam samt Kajsa Stenfelt
Under året har Åsa Hassel färdigställt vår nya hemsida, stort TACK för det!
Styrelsen beslutade även att under hösten adjungera Åsa Hassel som ansvarig
för körens mejl, hemsida mm.
Losita Garcia har ansvarat för Fredagskörens mejllista.
Styrelsen har under året bestått av :
Kajsa Stenfelt, ordförande (från onsdagskören)
Linnea Björnstam, kassör (från onsdagskören)
Losita Garcia, ledamot (från fredagskören)
Rune Gullmarstam, sekreterare (från fredagskören)
samt adjungerade Åsa Hassel (från onsdagskören) fr.o.m. 27/9
och vi har träffats 7 gånger, varav 3 gånger via Teams.
Nu hoppas vi att vi äntligen kan lägga den här pandemin bakom oss för gott.

