KÖRUTSKICKET
information från Equmeniakyrkans sångarförbund

augusti/september • 2017
w w w.e qume niak y r k an . s e /s angar for bunde t

För dig som är ung:

Workshop med musik som engagerar
Kom med på Ungdomskörsdagen den
23 september! En kreativ dag för dig
som är ung och gillar att sjunga med
andra – eller som vill prova på att
göra det!
Ledare är Martin Åsander, Mikael
”Zifa” Eriksson, Ingrid Eriksson/Orsa
Ungdomskör med flera, och platsen
är Immanuelskyrkan i Stockholm.
Tillsammans med musiker gör vi
musik som engagerar! Klockan 11.00

Ko n s e rt

med sångare
och musikern!

startar vi, och dagen mynnar ut i en
avslutande konsert kl 19.00.
Du som deltar i dagen betalar
endast 50 kr! (Betalar gör du på plats
kontant eller via Swish. I priset ingår
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noter, lunch
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Anmäl
dig nu på
equmeniakyrkan.se/sangarforbundet

”Sjung mitt hjärta” i Hässleholm – anmäl dig nu!
Nu är det hög tid att anmäla sig till
körhelgen ”Sjung mitt hjärta” i Häss
leholm 14 – 15 oktober. Sista anmäl
ningsdag är 28 september!
Equmeniakyrkans Sångarförbund,
Hässleholms Missionskyrka och
Studieförbundet Bilda inbjuder till
en körhelg tillsammans med musikerna Johanna och Sven Fridolfsson.
Vi sjunger deras egna kompositioner
och arrangemang, en härligt blandad
repertoar med musikalisk spännvidd
över flera genrer.
Många har efterfrågat en körhelg
med Johanna och Sven Fridolfsson
och nu ges möjlighet för körsångare
och körledare att inspireras! Deras
musik rymmer ord och toner i varia-

tionsrika arrangemang som vill beröra, trösta och ge människor hopp!
Anmälan och mer info på
www.equmeniakyrkan.se/
sangarforbundet
Antalet deltagare är begränsat

till max 100 – så anmäl dig i god
tid! Sångarförbundets körhelger är
efterfrågade!
Körsångare ur Ungdomskörer deltar med rabatterad avgift. Kontakta
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Sven och Johanna
Fridolfsson leder kör
helgen i Hässleholm.
En härligt blandad
repertoar utlovas.

Vi finns på Facebook också!
› facebook.com/sangarforbundet

Luft under vingarna!

H

östens första nummer av Körutskicket är fylld
av information kring kommande körhelger och
fortbildningsdagar. Allt från språkinlärning och
integration genom körsång till tips om lustfylld guide
i notläsning och gehörsfärdighet i materialtipset
”Älska körsång”. Ta del och låt dig inspireras!
Jag vill slå ett slag för Ungdomskörsdagen 23 september i Stockholm. Orsa Ungdomskör är en av de
körer som kommer att dela med sig av sin sångglädje
tillsammans med körledare Ingrid Eriksson, Zifa och
Martin Åsander med flera. Finns det någon i din närhet att tipsa om detta, så gör gärna det! Vi vill ge möjlighet för unga att få träffa andra unga. En mötesplats
där vi tillsammans gör musik som engagerar.
Tillåt dig att få plats på körhelgen i Hässleholm den
14 – 15 oktober. Dröj inte med din anmälan! Utöver
Sven och Johanna Fridolfsson kommer en Jazztrio att
musicera tillsammans med oss körsångare. Hoppas vi
möts där!
Under sommaren har jag haft förmånen att befinna
mig vid havsbandet. Måsarna seglar fram i lufthavet
och låter sig föras dit vinden leder. Det för mina tan-
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Ur Markus
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r
sången ”So
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iskar mitt namn
,
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livets vindspråk!
Ge mig luft
under vingarna.
Var inte rädd! Jag är
”
med!
Ord av uppmuntran till oss personligen men också som församlingar
i hela vårt land inför hösten som
ligger framför.

Marie Rindborg
Musikproducent

Teologi, gudstjänstmusik och röstvård

Församlingsmusikerdygn 15-16 september

Församlingsmusiker och musikledare – se hit!
Equmeniakyrkan bjuder in till en mötesplats
för församlingsmusiker och ideella musik
ledare i våra församlingar fredag-lördag 15-16
september.
Här ges möjlighet att möta kollegor från
andra församlingar och utbyta erfarenheter
och knyta nya kontakter. Det blir seminarier
och föreläsningar om aktuella ämnen och
däremellan tid att hinna prata med kollegor
från andra församlingar.
I år möts vi på Bromma Folkhögskola i
Stockholm. Vi kommer att prata om teologi och gudstjänstmusik tillsammans
med Sune Fahlgren, jobba med röst- och
sångvård under ledning av Lena König och
sjunga igenom repertoar, få en guidad tur på
gudstjänstwebben och dessutom hälsa på hos
Equmeniak yrkans kansli på Ekumeniska centret i Alvik tillsammans med Hanna Ekstedt
och Lena Wohlfeil.

För mer information och anmälan:
equmeniakyrkan.se/kalender/
ett-dygn-for-forsamlingsmusiker/
I skrivande stund finns några platser kvar,
anmäl dig så snart som möjligt!
Välkommen!
Sune Fahlgren.

Lena Wohlfeil
Samordnare för musik och kreativa uttryck
Equmeniakyrkan

Lena König.
Foto: Kaspar Hammarling

Ett besök på Ekumeniska
Centret och Equmenia
kyrkans kansli ingår.
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Sångarförbundets ombudsmöte

Nya stadgar och ny styrelse
Körhelgen med Robert Sund som ägde rum i
Karlstad i våras lockade ett stort deltagarantal,
och många lovord om körhelgen har hörts
från deltagarna. Sångarförbundet genomförde
också sitt Ombudsmöte under helgen, då det
bland annat beslutades om stadgeändringar.
I de nya stadgarna förtydligas medlemskapet,
medlemsinflytandet breddas och medlemsmötet byter namn från Ombudsmöte till
Förbundsmöte.
Carl-Gustav Huld, Donsö, avgick som ordförande efter fyra år av förtjänstfull insats.
Ett stort tack till Carl-Gustav Huld! Glädjande
är att Carl-Gustav fortsätter i styrelsen som
ledamot!
Anders Eriksson, Stockholm, har under
tio år verkat som Sångarförbundets kassör.
Anders har bidragit med hög kompetens och
ett noggrant utfört styrelsearbete med både
hjärta och hjärna. Vi tackar Anders Eriksson
för ideella insatser och förtjänstfullt arbete!
Vi tackar också Lotta Holmberg Larson

som under drygt tio år funnits i styrelsen.
Tack för ditt stora engagemang!
Till ny ordförande valdes Kersti EsselwallSmårs. Läs mer om henne här nedan!
Till kassör valdes Eva Jansson, från Tierp
men nyligen flyttad till Fagerviken på Hållnäshalvön. Hon jobbade 2000 – 2008 på Missionskyrkans kansli som ekonom, och jobbar
numera med ekonomi inom primärvården i
Hälsingland. Hon är medlem i Missionskyrkan i Tierp. Eva gillar körmusik och tycker
musiken är mycket viktig för kyrkan och
kyrkans utveckling.
I Sångarförbundets styrelse ingår också
Carin Åkesson, Göteborg; Erik Hemström,
Malmö; Martin Åsander, Stockholm; Kristina
Åkesson, Stockholm, och Anna Birgersson,
Kungsängen. Ett varmt välkomnande till våra
nya styrelseledamöter!

Marie Rindborg
Fotnot: För att ta del av protokoll från mötet,
e-posta till sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Sångarförbundets nya ordförande:

”Körsången ett forum för möten”
Kersti Esselwall-Smårs (f 1965) har som frilansande sångerska och körpedagog/-dirigent
i ett stort antal år turnerat i olika konstellationer runt om i Sverige och utanför landets
gränser. Hon har medverkat vid ett antal
inspelningar på CD, medverkat i radio och
TV både i Sverige, England och USA och givit
ut tre egna soloalbum med framförallt eget
producerat material.
Sin utbildning till musiklärare, sång-och
körpedagog samt kördirigent har hon fått
vid musikhögskolorna i Stockholm och Örebro och hon har en bred musikalisk bas som
spänner över genrer som visa, jazz och den
klassiska repertoaren.
Sedan 2010 är hon även deltidsanställd
som körpedagog i Betlehemskyrkan i Örebro.
Hennes hjärta klappar varmt för sång
och körsång och för människors glädje och
naturliga sätt att använda sina röster. Hon
arbetar för att människor, oavsett ålder, skall
kunna upptäcka glädjen och lusten i att på ett
naturligt och okonstlat sätt använda och utveckla sin sångröst och sina estetiska uttryckssätt. Kersti menar att musiken och körsången
är ett fantastiskt forum för möten på olika

plan och i flera dimensioner som många borde
få uppleva, samt ett många gånger oöverträffat
sätt att kommunicera tankar och känslor med,
om livet och dess innersta kärna.
Kersti bor sedan 1988 med sin familj i det natursköna Nyhyttan, utanför Nora i Bergslagen.

Kersti Esselwall-Smårs är ny ordförande för Sångar
förbundet i Equmeniakyrkan.
Foto: Krister Smårs
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Era
bidrag
behövs!
En faktura gällande medlems
avgift kommer att
skickasut i slutet
av september till
alla församlingar
i Equmeniakyrkan.
Dessa pengar
är viktiga – de
används till att
arrangera nya
evenemang, som
skapar nya musika
liska upplevelser
och möten för
många människor.
Fakturan kommer till församlingens kassör.
OBS! Vill du
ansluta dig som
enskild medlem
och få del av reducerade avgifter på
körhelger och kurser, går det bra.
Avgiften är då
30 kr per vuxen
och 10 kr per barn.
Har du frågor?
Hör av dig till
Sångarförbundet,
kontaktuppgifter
se sista sidan.

Workshop om att leda kör med Gerald T Smith

Upptäck bredden inom Gospel
Välkommen att delta i en inspirerande workshop med Gerald T Smith och Lasse Axelsson
från Svenska gospelverkstaden!
Gerald T Smith är en mycket erfaren körledare och inspiratör inom gospel och andra
körstilar, han har stor bredd och arbetar
genreöverskridande.
Workshopen innehåller bland annat ”Klassisk musik i afroamerikansk tradition”, ”tio
tips för en körövning” och ”Negro Spirituals
– Klang och placering”.
Arrangemanget äger rum den 4 september
klockan 16:30-21:00 på Smedjan, Munchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 47, Stockholm

Gerald T Smith är en välmeriterad och erfaren musiker, kompositör, sångare,
pianist, körledare och workshopledare.

Mer information på Bildas webbplats:
bilda.nu/studiecirkel/
att-leda-kor-med-gerald-t-smith-418234

Sjung om De sköra stegen
Sångarförbundets stipendiat 2017 Stig-Roland
Rask fick motta priset under körhelgen i
Karlstad 2 april.

Sången är fri att användas, kopieras och
spridas! TACK Stig-Roland!

Nu delar Stig-Roland med sig av en av sina
sånger – ”De sköra stegen”, som också citerades i samband med utdelandet. Du kan utan
kostnad få del av noterna som PDF, e-posta
sångarforbundet@equmeniakyrkan.se.

Min tro är inget tak jag sträcker mig att nå,
för mig är tron ett golv som jag kan vila på.
Ett bräckligt inre rum med väggar utan glas,
ett provisorium där mina sköra steg kan tas.
Stig-Roland Rask.

Lustfylld guidning i att hantera röst och noter
Älskar du att sjunga i kör? Längtar du
efter repetitioner där du får utveckla din
musikaliskaförmåga och konserter
där du gör skillnad med sången?
Vill du helt enkelt bli en bättre korist
eller få inspiration som kördirigent?
Tonsättaren Kjell Perder har skrivit boken
Älska körsång!, som lustfyllt guidar dig i
notläsning och gehörsfärdighet, ger en kort
musikhistoriebakgrund och levererar personliga råd om röstbehandling och gestaltning.
Boken vänder sig till både till dig som har
begränsade förkunskaper och dig som är
tämligen erfaren. Vissa övningar lämpar sig
bäst för egna studier, andra kan med fördel
användas tillsammans i grupp.

Älska körsång!
Teori och praktik för körsångare

Kjell Perder

Följ med på en spännande upptäcktsresa.
Det är aldrig försent att utveckla röst och
notläsningsförmåga. Bli mer medveten om
både vad vi gör – och hur vi gör det – när
körmagin uppstår!
Kjell Perder har lång erfarenhet både av
undervisning i gehör och musikteori och av
att själva leda kör. Han kommer gärna till
din kör/vokalensemble för att höja notläsningsnivån och ge inspirerande workshops
med gehörsträning och kollektiva övningar i
anslutning till materialet i boken.
Kontaktuppgifter:
Kjell Perder
tfn 0708-754 620
kjell@perder.se
www.perder.se
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Inspirationsdag för alla
klockan 10-17 på Smedjan, Munchenbryggeriet, Söder Mälarstrand 47 i Stockholm.

Välkommen till en inspirerande dag med
Katarina Henryson och Peder Karlsson!
Övningarna under dagen är uppdelade i
två spår, ett för enstaka personer (sångare
och körledare) och ett för kompletta vokalgrupper.
Inspirationsdagen hålls den 30 september

Katarina Henryson.

Mer information finns hos Bilda:
bilda.nu/studiecirkel/inspirationsdagkorsangare-korledare-och-vokalgrupper418308

Brukssånger
på webben
förnyas

Skrivarhelg
på Kuvarp

S

10-12 nov

2017
- skapande
- samtal
- sång

Brukssånger.se får
ett nytt utseende
1 september.
Välkommen dit då!

Brukssånger inbjuder till
sångskrivarhelg på Kuvarp.
Där får vi mötas, äta, sjunga, och
framförallt skriva sångtexter och
musik, enskilt och tillsammans.
Vi bjuder på mat och boende i
enkelrum.
Resan ordnar du själv.
Antalet platser är begränsat och
sångskrivare som publicerats i
Brukssånger har företräde.
När du anmält dig och tilldelats en av
platserna kommer ett välkomstbrev
med mer information om tider och
innehåll.
Anmälan skickas senast 1/10 till
brukssanger@equmeniakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta Stefan Jämtbäck via samma
mailadress, eller ring 070-1730793.
Info om Kuvarp ﬁnns på kuvarp.se

Välkommen!

- stillhet
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Integration
genom
körsång
Körkraft tillsammans med Bilda inbjuder till Körkrafts
nätverksträff i
Stockholm 20-21 oktober, för körledare
och andra med passion för språkinlärning och integration
med körsången som
verktyg.
Mer info och
anmälan på
www.korkraft.se

TIPSET!
Letar du också efter nya sånger
till din kör eller församling?
Här kan du inspireras!

MARKUS
MÄSSAN

- en mus

ikgudstjän

st med ut
gångspun

kt i Marku

sevangel
ie

t

Nu är Markusevangeliet i fokus!
Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att
doppa tårna i.
Om du redan läst mycket är Markusevangeliet perfekt
för en djupdykning.
Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt av
det glada budskapet om Jesus; som det berättades av
de första lärjungarna och lika relevant för oss idag.
Under läsåret 2017/2018 firar vi
i Equmeniakyrkan gemensamt
”Markusåret”. Under året kommer vi att läsa, gestalta och
upptäcka Jesus tillsammans
med Markus. Vi kommer att
sjunga, vandra och – varför
inte? – brodera med Markus.
Bara fantasin sätter gränser.
Läs mer om allt som finns att ta
del av på equmeniakyrkan.se/markusaret
Ett av de material som är gjort för Markusåret är
Markusmässan. Den kan göras i sin helhet eller så
kan sångerna lyftas ut och användas var för sig.
Sångerna i Markusmässan är hämtade från Brukssånger, Equmeniakyrkans samlade sångskatt. En
del sånger är helt nyskrivna för mässan, andra har
funnits i Brukssångers utgivning sedan flera år. Hela
14 olika sångskrivare är representerade, vilket ger
sångerna deras olika karaktär.
Bibeltexterna är ett urval från Markusevangeliet,
som presenteras på olika sätt.
Övriga texter i mässan är tagna från Equmeniakyrkans kyrkohandbok eller är författarnas egna.
Mässan är sammanställd av Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck i Equmeniakyrkan, Anna Eriksson, diakon från Köping och Linda
Claremar, pastor i Gredelbyk yrkan, Knivsta.

Materialet till Markusmässan består av:
◆◆ Markusmässans gudstjänstordning
med alla körsånger, för gudstjänstledare och körsångare.
Häftet finns att köpa via www.nyamusik.se eller går
att ladda ner gratis för Brukssångers abonnenter på
brukssanger.se. Hur man blir abonnent finns att läsa
på samma sida.
◆◆ Gudstjänstordning för gudstjänstdeltagare
med sånger och gemensamt lästa texter i nattvardsordningen.
Laddas ner här som färdigt häfte att skriva ut.
◆◆ Förbered Markusmässan
Ett materialhäfte med praktiska tips och förlagor.
Laddas ner här.
◆◆ Stämövningsfiler
För att träna stämmorna (sopran, alt, tenor och bas)
som finns i körarrangemangen i ”Markusmässans
gudstjänstordning”.
Laddas ner här.
◆◆ Musiken till sångerna
Musiken, att använda som bakgrunder att sjunga till.
Laddas ner här.
◆◆ Inspelningar
Alla sånger finns att lyssna på i sin helhet på
soundcloud.com, sök efter Markusmässan.
Eller klicka här.

Välkommen att fira Markusmässan!
Mer information kommer på
equmeniakyrkan.se/markusaret
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Kom till oss på Facebook!
Du hittar Equmeniakyrkans sångarförbund på adressen www.facebook.com/sangarforbundet.
Hjälp gärna till att fylla på med information och feedback! Och gilla oss!

Kalender

Alla är välkomna till arrangemangen, var de än äger rum!

2017
September

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA

4

Tel: 08-580 031 00

Workshop med Gerald T Smith och Lasse Axelsson från
Svenska gospelverkstaden. Plats: Münchenbryggeriet,
Stockholm. (Se sidan 4)

info@equmeniakyrkan.se
Besöksadress: Ekumeniska centret,
Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma

15-16

Församlingsmusikerdygn för församlingsmusiker och
musikledare. Plats: Bromma Folkhögskola, Stockholm.
(Se sidan 2)

23

Ungdomskördag med workshop i Immanuelskyrkan,
Stockholm. Konsert kl 19 med ungdomskör och musiker.
Fri entré! (Se sidan 1)

30

Musikproducent Sångarförbundet:
Marie Rindborg, tel 08-580 031 06
marie.rindborg@equmeniakyrkan.se

Inspirationsdag med Katarina Henryson och Peder Karlsson. Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm. (Se sidan 5)

Samordnare för musik och kreativa uttryck:
Lena Wohlfeil, tel 08-580 031 22
lena.wohlfeil@equmeniakyrkan.se

Oktober
14-15

Körhelg ”Sjung mitt hjärta” i Hässleholm med Johanna
och Sven Fridolfsson. (Se sidan 1)

20-21

Körkrafts nätverksträff för körledare och andra med passion för språkinlärning och integration genom körsång.
Plats: Stockhom. Anmälan senast 10 oktober. (Se sidan 5)

21

”Sånger som förändrar”. Du som sjungit sångerna ur
Diakonias material tidigare inbjuds att sjunga dem igen,
när Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg avtackas
under festliga former i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Hör av dig till körledare Carin Åkesson för mer info och
anmälan: carin_akesson@hotmail.com

E-post till Sångarförbundet:
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Hanna Ekstedt, tel 08-580 032 21
hanna.ekstedt@equmeniakyrkan.se
Redaktör resp. samordnare Brukssånger:
Stefan Jämtbäck, tel 08-580 031 00
Anna Eriksson 076-354 28 21
brukssanger@equmeniakyrkan.se

Musikhandläggare, equmenia:
Karin Kihlström
karin.kihlstrom@equmenia.se

November
10-12

Sångskrivarhelg på Kuvarp. (Se sidan 5)

2018

Studieförbundet Bilda: www.bilda.nu

Januari
Fortbildningsdag för barnkörledare, mer info kommer.

Februari
17

Barnkördag i Andreaskyrkan, Stockholm

Körutskicket skickas till alla körledare
och musikansvariga i Equmeniakyrkan.
Du kan prenumerera kostnadsfritt
på körutskicket. Det skickas då
till dig som e-post. Beställ hos
sangarforbundet@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan, Sångarförbundet
Box 14038, 167 14 BROMMA
Besöksadress: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma

T

-Alvik

