
             Körsångarkurs Sing with me now Landskrona 20180915 

                                           Septemberbrev från förbundet         
Bilden ovan är från den uppskattade körsångarkursen i Landskrona 20180915 som hölls av sångpedagog Anna 

Hiltunen med deltagare från Malmö, Lund, Göteborg och Landskrona. 
 

Vår hemsida www.arbetarsang.se fungerar igen. 
 

Glöm inte att titta på vår Facebook sida som du kan hitta genom att söka inne i Facebook med texten på med 
texten ” Svenska arbetarsångarförbundet” 

 
För att hålla hemsidan och Facebook sidan aktuella vill vi att ni skickar in uppgifter om kommande konserter och 
kurser samt berättelser om konserter och kurser som har varit. Ni kan även skicka med foton, filmer och ljudfiler. 

Skicka till vår mejllåda kontakt@arbetarsang.se 

Eftersom Ewa Gregner har avgått som ordförande så har styrelsen utsett Göran Forsgren till Tillförordnad 
Ordförande fram till nästa förbundsmöte som sker under våren 2019. 

 

Styrelsen kommer mer aktivt att använda mejllådan kontakt@arbetarsang.se som vi kommer att använda för 
utskick och inkorg.   

 
Vi ser fram emot körsångarkursen i Ljungskile 27-28 oktober som Göteborgsdistriktet alltid arrangerar så 

proffsigt och bra. Vi kommer dit och för styrelsemöte och att deltaga i kursen samt sist men inte minst träffa 
alla glada körsångare som brukar komma till kursen och middagen. 



Den 10 November har vi planerat att ha en workshop i Göteborg där vi kommer att bolla idéer om hur vi kan 
utveckla och utöka förbundet. Mer information kommer att skickas ut. Om du har några idéer och tankar om 
förbundet så kan du skicka mejl till kontakt@arbetarsang.se. 

 
 

 

Hälsningar från Förbundsstyrelsen 
 
Göran Forsgren Tf Ordförande  
Elisabeth Fridström Sekreterare 
Tony Johansson Kassör 
Pernilla Södergren Ledamot 
Mikael Wernström Ledamot 
Stig-Göran Mineur Ledamot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Göteborgs Arbetarsångardistrikt 

Inbjuder till körsångarkurs 
på Ljungskile Folkhögskola 

Lördag – söndag 27-28 oktober 2018 
 



Kursledare: Stefan Högström & Tommy Wallström 

Vi är så glada att i år lyckats få två av killarna i gruppen Vocal Six som kursledare. Vi har tidigare haft 
Staffan & Niklas hos oss, men den här gången blir det två nya ansikten. 

Gå gärna in och läs och lyssna på deras hemsida www.vocalsix.com 

  

I nedanstående priser ingår en festmåltid på lördag kväll. 
För de som övernattar ingår även frukost söndag. 
För de som anländer på fredagen ingår också en vickning på kvällen samt frukost lördag. 
 

Kostnad med boende, inklusive kurs och mat (lakan och handdukar ingår) 
1 natt - dubbelrum                  1.175:-/person    
1 natt - enkelrum    1.425:-/person 

 

2 nätter – dubbelrum 1.760:-/person  

2 nätter -  enkelrum 2.280:-/person  

 

 
Kostnad utan boende, inklusive kurs och mat 
Båda dagarna:                                700:-/person 
Endast lördag                                 540:-/person 
 
Ovanstående priser gäller för de sångare som är medlemmar i Svenska Arbetarsångarförbundet eller något av 
dess distrikt. 
För de som önskar delta men ännu inte är medlemmar tillkommer en avgift på 100:-. 
 
Anmälan/Betalning: Sänd in anmälningstalongen senast 30/9. Då skall även betalning till Göteborgs 
Arbetarsångardistrikts Plusgiro 242904-1 vara gjord. Anmälan utan betalning är ej giltig. 
 
Avbokning: Vid avbokning senare än 30 dagar före kursen kommer ej hela summan att återbetalas. 
 

Tider: Vi börjar 9.00 på lördag och avslutar vid 15.00 på söndag. 

 

Vid festen på lördag kväll samt vid vickningen fredag kväll finns det vin och öl att köpa i restaurangen för den som 
önskar. 
 
Hjärtligt välkomna önskar Göteborgsdistriktets styrelse!!!!!!!!! 
 
Frågor besvaras gärna av: 
Pia Nikell: mobil 070-540 67 84, mail: pia.nikell@stena.com 
eller kassör Tony Johansson: 031-57 45 41, mail: tonjo@bredband2.com 

 

 

Anmälan till Ljungskilekursen 27-28 oktober 2018 

Skickas till: Pia Nikell, Diamantvägen 51, 437 32 LINDOME 
Eller maila till: pia.nikell@stena.com 

 

Namn…………………………………………………………………………………………… 



 

Adress………………………………………………………………………………………….. 

 

Postadress…………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon bostad.........................................   Mobiltel....................................................... 

 

E-post…………………………………………………………………………………………... 

 

Kör:…………………………………………...   Stämma:……………………………………. 

 

Jag önskar bo i 
 

Enkelrum                  Dubbelrum               3-bäddsrum (finns 3 st) 
 

 

Extra övernattning fredag önskas        

 

Jag behöver inget boende     

      

Jag önskar dela rum med:…………………………………………………………………… 

(som också anmält sig) 

 

Speciella önskemål om mat:…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Övrigt:…………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 


