Dags att anmäla sig till Galakören 2022!
I höst är det åter dags för Lund Choral Festival, Lunds största musikarrangemang som sedan starten lockat
tiotusentals besökare. Festivalen bjuder ett rikt utbud av körer och ensembler, såväl inhemska som gästande.

Galakonsert 19 oktober i Allhelgonakyrkan

Efter ett par år av pandemi ser vi med glädje fram emot Galakonserten i Allhelgonakyrkan den 19 oktober. I år
står Ariel Ramirez Misa Criolla på programmet med kör, solister samt instrumentalgrupp. Det finns en mängd
olika inspelningar av verket både på Spotify och YouTube. Vidare blir det ett spännande samarbete med
sånggruppen Kraja, (kraja.nu)
Vi är glada att välkomna Mats Paulson som dirigent för Galakören 2022. Mats Paulson arbetar som
universitetslektor i dirigering vid Musikhögskolan i Malmö och är även dirigent för Musikhögskolans
Kammarkör. Han har varit dirigent för Helsingborgs Konserthuskör sedan 1990 samt ledare för Lunds
Studentsångare 2000–2007.

Nu söker vi sångare till Galakören!

Gemensamma körrepetitioner kommer att hållas i centrala Lund vid ett antal tillfällen i vår och höst. Det första
repetitionstillfället blir 9/6 kl 19–21.30 i aulan på Lindebergska skolan.
I höst träffas vi torsdag 1/9 och tisdag 20/9 kl 19–21.30, lördag 1/10 kl 10–14, söndag 9/10 kl 14–17 samt
måndag 17/10 kl 19–21.30. Alla repetitioner sker i Lund men lokal meddelas senare.
Tisdag 18/10 kl 19–21.30 är det genrep i Allhelgonakyrkan och onsdag 19/10 är det Galakonsert kl 19.
En viktig del av instuderingsarbetet sker förstås i den enskilda kören och hemma på kammaren. Stämfiler får ni
tillgång till i samband med bekräftelsen på er medverkan. Att alla kommer väl förberedda till samtliga
gemensamma höstrepetitioner är en förutsättning för att nå det fina resultat som vi vant oss vid!
Noter delas ut vid första repetitionen men kommer även att finnas tillgängliga digitalt i förväg.

Intresseanmälan och deltagaravgift

Skicka in din körs intresseanmälan med uppgift om antal deltagande körsångare. Antal sångare är begränsat till
150, och för stämfördelningens skull förbehåller vi oss rätten att göra urvalet. Många sångare från samma kör
och en bra stämfördelning är ett plus.

Sista dag för intresseanmälan är 27 maj.

Kort därefter får ni besked om ni kommit med! Deltagaravgiften är 250 kr per person och betalas mot faktura
som skickas till kören i samband med att repetitionerna startar.
Intresseanmälan görs online på:
lundchoralfestival.org/lund-choral-festival/galakoren/
Välkomna med er intresseanmälan!
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