
 

 
Hej Sångarvänner!   
Lite nytt från avslutade kurser och vad som är på gång.  
 
Utbildning i scenisk framställan i Folkets hus Landskrona den 23 mars 2019. 

  

  

Vi var 35 deltagare från sångarkörer i Landskrona och Lund samt sångare från 
Göteborg. Utbildningen var ett resultat av samarbete mellan Svenska arbetar-
sångarförbundet och ABF.  
Marie Sehlin var vår kursledare och är utbildad dramapedagog. Många 
intressanta övningar och samspelet mellan varandra övades det på. Ett 
uppskattar arrangemang som gav mersmak.  Att våga utmana sig själv och bli 
trygga i miljöer där vi skall framföra vår sång. Att sången och på vilket sätt vi 
utrycker oss fysiskt förstärktes för oss alla som var med.  
 
Stig Göran Mineur 



 
Sångkurs i Göteborg den 16:e mars. 

 

 

 I samband med Göteborgsdistriktets årsmöte kunde man delta i en sångkurs. Pierre 
Hagman, musikalartist och lärare på Performing arts school, guidade oss i musikalens 
värld. Vi fick sätta tänderna i en låt ur musikalen Pippin, Magic to do och en liten bit 
ur musikalen Rent. Distriktet tackar alla deltagarna för ett väl genomfört årsmöte 
och kurs. Och ett stort tack till Pierre som skickar en hälsning till alla våra sångare: 
”Tack för en härlig dag och för ert engagemang i sång, rörelser och känsla!” 
 
Elisabeth Fridström 

 

 

  



På gång i Svenska Arbetarsångarförbundet. 

Förbundsmötet den 14 april i Göteborg närmar sig och vi ser fram emot att träffas. 

Vi har diskussioner med ABF om att utöka vårt samarbete. 
En motion från styrelsen till förbundsmötet är under framtagande gällande detta 
samarbete.   
 
Vi skickar snart inbjudan till dirigentkurs i Eskilstuna den 7-8 september som är för 
körledare och för dig som vill lära dig att dirigera. 
 
Den 18 maj åker Pernilla Södergren till Oslo för ett möte med NASOM för vidare 
arbete med att utveckla samarbetet mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland 
med vän-körer, kursutbyten och andra arrangemang samt planering inför 
sångarstämman i Helsingfors 2022 i juni. 
 
Ambitionen är att ordna en workshop i höst i Gävle som leder till att nya körer 
ansluter till förbundet och att ett nytt distrikt skapas.   

 
Vi jobbar vidare med att ta fram förutsättningar att ha en svensk stämma i Sigtuna 
2020 runt maj/juni.   

 

Hälsningar från Förbundsstyrelsen 

Göran Forsgren Tf Ordförande 

Elisabeth Fridström Sekreterare 

Tony Johansson Kassör 

Pernilla Södergren Ledamot 

Mikael Wernström Ledamot 

Stig-Göran Mineur Ledamot 
 

 
 

 


