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Sjung i kyrkan

Halmstad 19–21 maj 

Umeå 16–18 juni 

Tre dagar med sång och fest

V älkomna  
 på vuxenkörfester 2023! 
www.sensus.se/korfest



[Guekbuek] i Halmstad 
Två verkstäder om vardera 45–60 minuter ingår i programmet. De 
första två tar dock hela tiden. Val av guekbuekar görs i anmälan. 

Tar hela tiden och kan inte kombineras med annan guekbuek:

Galgberget Med fokus på hållbarhet vandrar vi tillsammans i det 
vackra naturområdet Galgberget. Kläder efter väder och bra skor.

Martin Luthers kyrka Skandinaviens första stålkyrka, invigd 
1970, med en djärv och annorlunda arkitektur och mycket 
konst. (Buss ingår)

Välj två av nedanstående:

Anti-Aging för rösten Få ett smakprov på den alltmer beprövade 
metoden att hålla rösten ung längre med Anti-Aging-pedagog-
erna Anna Marmvik och Birgitta Mannerström-Molin. 

Halmstad slott Guidning med Hallandsguiderna. Mitt i Halm-
stad men lite avskärmat vid Nissan ligger det vackra slottet från 

1600-talet, då Halland var danskt. 

Halmstad idag och igår Guidning med ciceron Peter Lundqvist. Det 
han inte vet om Halmstad och S:t Nikolai kyrka är inte värt att veta.

Hitta dina vokaler En underhållande guekbuek med sång- 
pedagogen Sven Kristensson som lär oss hitta rätt i vår röst.

Kyrksång som pedagogik Vi pratar körsång och psalmer som 
del av kyrkans pedagogiska verksamhet med Viktor Aldrin,  

docent i praktisk teologi/religionsdidaktik. 

Nej, se det snöar Felix Körling var organist i S:t Nikolai kyrka 
1889–1937. Vi får veta mer om honom och sjunger hans sånger 
med Carina Ledel Bergström och Ann-Catrin Björnberg.

Skapandets processer Samtal med kompositören Tommie  
Haglund, boende i Halmstad, spelad över hela världen.
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Sjung i kyrkan

Välkommen till 
Halmstad
Hallands centrala läge vid havet mellan Sverige, Norge 
och Danmark gjorde Halmstad till en viktig mötesplats 
redan på vikingatiden. Nu möts körsångare från när och 
fjärran här i Hallands katedral, S:t Nikolai kyrka, när  
Sveriges Kyrkosångsförbund för första gången arran-
gerar en körfest i Halland.

På fredagskvällen får vi ta del av en pampig konsert 
med Halmstad Brass och Halmstads Oratoriekör.

Efter lördagskvällens stora konsert, då rikskören med-
verkar, blir det festmiddag på vackra Hotel Tylösand 
vid havet. Vi får njuta av god mat, härligt sällskap och 
lokal folkmusik med ungdomsensemblen Hallandsfolk 
under ledning av riksspelman Greger Siljebo.

Tips för er som kommer tidigare     Fler tips på destinationhalmstad.se

Anmälan: 1 december kl 9 till och med 17 februari på sensus.se/korfest

Hallands konstmuseum – ett nav för konsten i Halland, intill 
Norre Katts park i centrala staden

Stadsbiblioteket – landmärke i city, vilar delvis på pelare i 
Nissan. Byggnaden rymmer även Halmstads konsthall som visar 
samtidskonst av lokala och nationella konstnärer

Prins Bertils stig – en 18 km kustnära stig som slingrar sig längs 
havet från Halmstad förbi Tylösand till Möllegård med klippor, 
fiskevikar, mysiga badplatser

Rhododendronparken – en vacker park som står i full blom 

i slutet av maj. Den anlades på 1930-talet och är belägen vid 
Tjuvahålan i Tylösand, längs Prins Bertils stig

Danska Fall – ett naturreservat strax söder om Simlångsdalen 
med bokskog, bergsbranter, stigar och vattenfall

Halländsk matresa – gör smaklökarna lyckliga i några av alla 
gårdsbutiker runt om Halmstad. Här finns ost, sylt, charkute-
rier, fisk, grönsaker, ägg, glass och mycket mer. Ett av stoppen 
kan vara Wapnö gård där du förutom att äta i restaurangen och 
handla i gårdsbutiken även kan ta del av själva lantbruket

Foto: Marita Sköldberg, runda Halmstadsbilder: Destination Halmstad AB



Tips för er som kommer tidigare         Fler tips på visitumea.se

Välkommen 
till Umeå
Välkommen till Björkarnas stad och vuxenkörfest i 
Umeå stads kyrka, ett ögonkast från Umeälven. Kom 
och njut av norrländskt lugn och ljusa junikvällar!

Umeå är inte bara björkarnas stad utan även körernas 
stad. Under fredagskvällen får du avnjuta en konsert 
med Umeå stads Motettkör.

Efter lördagens musikgudstjänst, där du själv med-
verkar, avslutar vi med en trerätters middag med  
norrländskt tema på närbelägna Umeå folkets hus.

Verkstäder i Umeå
Två verkstäder om vardera 60 minuter ingår i programmet. Valet 
av verkstäder sker i samband med anmälan. 

Anti-Aging för rösten Få ett smakprov på den alltmer bepröva-
de metoden att hålla rösten ung längre. Ledare Mikael Jacobsson

Folklig stämsång med sånggruppen Kraja från Umeå. Gruppen 
som skapat ett eget musikaliskt universum, meditativt, gri-
pande och poetiskt.

Kroppen som redskap i andakt och gudstjänst Vi reflekterar 
kring kroppens roll i våra gudstjänster och andakter och firar 

en kroppsburen andakt. Ledare Ulrika Mottmann

Skaparglädje Vi använder färg och form på ett lekfullt och 
kreativt sätt för att uttrycka våra känslor, tankar och reaktioner 
kring en utvald text. Ledare Emma Östlund

Guidningar: 
Bildmuseet En av Sveriges främsta konsthallar för internatio- 
  nell samtidskonst. Museibyggnaden har omskrivits som ett av     
    världens vackraste universitetsmuseer.

     Kyrkguidning Umeå stads kyrka Välkommen på upptäckts-      
    färd genom kyrkan. 

    Sara Lidman-tunneln Besök den konstnärliga gestaltningen 
av passagen under järnvägstorget med Sara Lidmans uppmaning: 
Lev! Tunneln fick 2014 års arkitekturpris för övre Norrland.

Stadsvandring Lär känna ”Björkarnas Stad”. Under denna 
timme får du mycket information om Umeå och dess snart 
fyrahundraåriga historia.

             Med reservation för ändringar.

Anmälan: 10 januari kl 9 till och med 15 mars på sensus.se/korfest

Skulpturparken på Umedalen – en av norra Europas största skulp-
tursamlingar, har verk från bland andra Antony Gormley, Tony 
Cragg, Louise Bourgeois och Charlotte Gyllenhammar. Alltid öppet 

Kvinnohistoriskt Museum – det enda i sitt slag i Sverige –  
utmanar vår gängse historieskrivning 

Guitars – The Museum – en av världens största och bästa privat-
ägda samlingar av gitarrer

Bildmuseet – en av Sveriges mest intressanta scener för internatio-
nell samtidskonst

En rundtur till olika gårdsbutiker runtom Umeå, som t.ex.:

Salteriet i Obbola – bland röda fiskebodar i fiskehamnen i Byvi-
ken. Alla produkter tillverkas av vildfångad fisk som fångats till 
havs av de egna fiskarna. Fångsterna landas, bereds och förädlas 
hantverksmässigt i eget kök 

Hansens Charkuteri i Stöcksjö – ett familjeföretag som sedan 
2013 skapat lokalproducerade charkprodukter (förboka)

Bryggverket i Stöcksjö – här produceras oväntade smaker med 
de bästa råvarorna, nyfikenhet och passion

Foto: Robert Rösth, foto Kraja: Andreas Nilsson



Repertoar
Cantate Domino/Enrico Bossi (finns i We Are Voice)

Earth Song/Frans Ticheli (HPC7098, finns i We Are Voice)

Evige Gud/Andreas Randel (Wessmans 9709)

Giv mig ett levande hopp/musik Per Gunnar Petersson, text Tore  
Sjöblom (Gehrmans, GE 13880, finns i We Are Voice)

Hylla Herren/Andreas Söderberg (kommer på Gehrmans) 

Jag sjunger om din storhet/Ida Fahl (kommer på Wessmans)

Keep your lamps/Andre Thomas (HMC577)

Rejoice in the Lord alway/Georg Rathbone (engelsk text, finns i WAV)

Natten skall vika/Agneta Sköld  
 (kommer på Wessmans)

Sommarpsalm/Waldemar Åhlén  
 (finns i WAV)

Total Praise/Richard Smallwood  
 (Wessmans 825636, finns i WAV)
Vilket djup av rikedom/Christina Varenius (kommer på Wessmans)

Visa i Backa/Greger Siljebo, Lars Åberg (Wessmans, finns i WAV)

Eventuellt kan något kortare stycke tillkomma. Den som har tillgång till 
övningsverktyget We Are Voice kan börja öva när som helst. WAV-grup-
pen för Vuxenkörfest 2023 startar i februari 2023. 

Dirigent
Körfestens musikaliska ledare är Jonas Östlund, 
förbundsdirigent i Sveriges Kyrkosångsförbund  
och organist i Umeå stadsförsamling.

Preliminärt program 
Fredag
13 Inledningsgudstjänst 
Därefter repetitioner, middag  
och konsert med lokal kör

Lördag
08 Morgonbön
Förmiddagen: 
Repetitioner 
12 Lunch 
Eftermiddagen: 
Två verkstäder (val av  

verkstäder görs i anmälan)
Generalrepetition 
18 Konsert med rikskören 
20 Festmiddag

Söndag
09 Repetition
11 Högmässa
Enkel lunch
Med utrymme för lokala överraskningar och olikheter. 
 

Fika blir det också.

Arrangörer 

Sveriges Kyrkosångsförbund har arrangerat rikskörfester sedan 1927. 
Under 2023 sker detta i samarbete med Sensus studieförbund samt 
Halmstads församling och Hallands kyrkosångsförbund respektive 
Umeå pastorat och Luleå stifts södra kyrkosångsförbund.

Deltagaravgift 
I deltagaravgiften ingår all mat från fika fredag eftermiddag till och 
med lunchpaket på söndagen. Hela avgiften faktureras efter att anmäl-
ningstiden har gått ut. I Halmstad är avgiften 1700 kronor och i Umeå 
1600 kronor. Boende bokas och betalas av deltagarna själva. Förbo-
kade hotellrum finns. Information om dessa, med priser och kod för 
bokning, finns på körfesthemsidan sensus.se/korfest. Där står också 
angivet vilket datum som respektive hotell släpper eventuellt obokade 
rum till allmänheten. 

Noter och övningsfiler
Deltagarna införskaffar noter själva enligt repertoar-
listan ovan och övar in dem före körfesten. Till hjälp 
finns övningsfiler i We Are Voice. Tillgång till dessa 
ingår i deltagaravgiften. Mer information om detta 
kommer till anmälda deltagare.

Anmälan
Anmälan görs via sensus.se/korfest. Anmälnings-
tiden för Halmstad är 1 december kl 9 till och med 
17 februari, för Umeå 10 januari kl 9 till och med 
15 mars. Först till kvarn gäller. Såväl hela körer som 
enskilda körsångare är välkomna. I anmälan behövs 
uppgifter om person, kör och faktureringsadress. Här 
ska också anmälan till verkstäder göras och eventuell 
specialkost eller andra särskilda behov anges.

Fler frågor?
Mer utförlig information på sensus.se/korfest 
Frågor om repertoar: Jonas Östlund,  
070-645 75 79, jonas.ostlund@svenskakyrkan.se 
Övriga frågor: projektledare Marita Sköldberg,  
marita@sjungikyrkan.nu, 070-212 21 66 


