Verksamhetsplaner för körerna 2020

Maria Peters, Teaterkören onsdag:
Vi strävar efter att kören ska vara en plats för gemenskap och kontakt med
både gamla och nya vänner, att medlemmarna ska utvecklas som körsångare
och att vi gör meningsfulla och roliga framträdanden.
Vi planerar att ha minst 12 körövningar per termin, gärna fler. Vi planerar att
ha ett eller flera framträdanden per termin, och minst en större konsert per år.
Vi strävar efter att konserterna ska vara sceniskt genomtänkta med
innehållsligt tema, kostym/smink och rörelse/uttryck. Vi gör gärna
framträdanden i samarbete med andra organisationer, t.ex i arrangemang för
fred, klimat och solidaritet med utsatta grupper.
Vi vill hitta en repertoar som väcker sångglädje hos körmedlemmarna och
ligger på en lagom svårighetsnivå.
Det har varit positivt för kören att ha pianist med på en del av repen, och vi
planerar att fortsätta med det.
Vi planerar en kördag under höstterminen.
Intag av nya medlemmar kommer som tidigare ske efter antagningsprov.
Nandi Vileika, Teaterkören Fredag:
Vi strävar efter att kören ska vara en plats för gemenskap och kontakt med
både gamla och nya vänner, att medlemmarna ska utvecklas som körsångare
och att vi gör meningsfulla och roliga framträdanden.
Vi planerar att ha minst 12 körövningar per termin, gärna fler. Vi planerar
att ha ett eller flera framträdanden per termin, och minst en större konsert
per år. Vi strävar efter att konserterna ska vara genomtänkta med
innehållsligt tema. Vi gör gärna framträdanden i samarbete med andra
organisationer, t.ex i arrangemang för fred, klimat och solidaritet med
utsatta grupper.
Vi vill hitta en repertoar som väcker sångglädje hos körmedlemmarna och
ligger på en lagom svårighetsnivå.
Det har varit positivt för kören att ha pianist med på en del av repen, och vi
planerar att fortsätta med det.
Vi planerar en utökade repetitioner för de enskilda stämmorna (istället för
kördag) under vårterminen. Ev har vi en kördag under höstterminen.

