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Verksamhetsberättelse
Klamparekören ht 2015 – vt 2016
Kören har haft två stora projekt och ett par mindre konserter under detta verksamhetsår. Detta år
har kören repeterat på onsdagar 18.00-20.30. Koristernas antal är drygt 40. Pubafton har ägt rum på
sedvanligt sätt sista repdagen i månaden. Styrelsen har sammanträtt nio gånger och protokoll har
förts vid samtliga möten. Dessa finns på körens hemsida www.klamparekoren.se
Körhösten fick en intensiv start, med repetitioner inför resan till Spanien och vårt deltagande i
körtävlingen ”Canta al Mar” i Calella den 21-25 oktober 2015. Ganska tidigt på hösten berättade
också Francisca att hon och Rasmus väntade barn, och att hon planerade att lämna kören under
våren.

Den 14/10-15 hade vi två genrepskonserter inför tävlingen, en i Fyrkanten
i Tekniska Nämndhuset, och en på vår ”stampub” ”The Flying Horse på
Odengatan.

Sångerna som framfördes var:

•
•
•
•
•
•
•

Alleluia
Gjendines bådnlåt
Önskenatt
Sagastipean
The drunken sailor
Down in the river to pray
Can’t buy me love
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Körtävling Calella 21-25 oktober
2015
Den 21 oktober flög vi till Barcelona, för att deltaga
i körtävlingen”Canta al Mar” i Calella
Våra tävlingsbidrag var:
•
•
•

Alleluia
Gjendines bådnlåt
Önskenatt

och på friendship concert framförde vi:
•
•
•
•

Sagastipean
The drunken sailor
Down in the river to pray
Can’t buy me love

Vi sjöng oss in på en hedrande bronsnivå, endast
tiondelar från silver!
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Den 3/12 sjöng kören julsånger för
Trafikkontorets ledningsgrupp...

...och den 11/12 framträdde kören
med lucia- och julsånger på
luciafikat för Exploaterings- och
Stadsbyggnadskontoren samt för
Miljöförvaltningen.
Sånger som framfördes var:
•
•
•
•

Jul, jul, strålande jul
Betlehems stjärna
När det lider mot jul
Ding dong merrily on high

Julkonsert i Tekniska nämndhuset
14/12-15
Årets julkonsert i Tekniska Nämndhuset hölls
som vanligt inför en fullsatt hörsal. På
programmet stod en rad sånger på temat
”Klamparekören kollar i backspegeln”.
Kören framförde följande sånger:
•
•
•
•
•
•
•

Hej hå
Vi var så nära
Hjul Hjul
Stilla Stad
Jul-låt
När det lider mot jul
Julsång

Som avslutning sjöngs som vanligt ”Hosianna
Davids son” tillsammans med publiken.
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Under våren intensifierades repetitionerna inför
vår uppsättning av ”Hamlet in Love” på Teater
Pero. Francisca stod för den musikaliska
ledningen, medan Håkan Johansson och Olle
Bäckström stod för regi samt konstnärlig ledning.
Emma Anstey hjälpte oss med koreografi och
rörelser.

Konstföreningens årsmöte 16/2-16
Även detta år hade kören blivit ombedd att
sjunga på konstföreningens årsmöte. Sångerna
som framfördes var:
•
•
•
•

Locus Iste
Deep river
Come again
Negues a katie morin
Efteråt bjöds kören på smörgås och ett
glas vin.

Då tidpunkten för Franciscas nedkomst närmade
sig, hade kören tillfrågat Daniel Frisk som vi
tidigare samarbetat med, om han ville leda
repetitionerna av Hamlet, vilket han ville! Så
från slutet av februari var det Daniel som ledde
det musikaliska repetitionsarbetet.
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Den 16 april var det dags för
premiär på ”Hamlet in Love” på
Teater Pero.
Kören gjorde 5 bejublade föreställningar, den
16,17,22,23 och 24 april, (nästan) alla för fullsatt
salong. Spelet var skrivet av Håkan Johansson
och Olle Bäckström, som även regisserade kören.
Även Karin Tengdelius, Sten Sedin, Francisca
Bergman, Ingemar Dahlgren och Svante
Strandberg bidrog med texter och arrangemang
till föreställningen.
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Avslutningskonsert i Tekniska
nämndhuset 1/6-16
Som avslutning på verksamhetsåret höll kören
som vanligt en sommarkonsert i Fyrkanten i
Tekniska nämndhuset. Konserten leddes av
Lisa Carr, som hållit i repetitionerna veckorna
efter att Hamletföreställningen var
färdigspelad.
Sångerna som framfördes var
•

Shall I compare thee to a summer’s day

•

And so it goes

•

Vara ingenting

•

Väderrapport

•

She loves you

•

Sommarpsalm

Efter konserten avslutades köråret med fest
hemma hos Christina Brännlund. Det blev en
härlig kväll med mycket god mat, skönsång,
många skratt, samt lite tårar och vemod när
Francisca tackade för sig efter nära nio år med
kören.
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Lasse Wedberg tilldelades ”Bullerplanket” för
förtjänstfulla insatser.

Lisa drog igång sin klamparfavorit, Locus Iste!

Vi som var kvar till sent fick njuta av en mäktig solnedgång över staden från Christinas takterrass.
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Vi i kören vill slutligen tacka våra sponsorer, förvaltningarna i Tekniska nämndhuset, för bidrag till vår
fortsatta verksamhet. Kören vill också uppmärksamma sponsorerna på att kontakta kören om det
finns önskemål om körframträdande i något sammanhang.

Styrelsen har bestått av:
Kjell Sundström, ordförande
Sofia Berggren, sekreterare
Susann Sigward, kassör
Lena Winberg, ledamot
Stefan Modig, ledamot
Francisca Bergman, dirigent
Övriga uppdrag innehades av:
Ingemar Dahlgren, vice dirigent
Lennart Johansson, inspicient
Lars Wedberg, ljudteknik
Birgitta Andersson, klubbmästare
Malin Falkman och Richard Minogue, trivselgrupp
Olle Bäckström och Roger Isacsson, krönikörer
Christina Brännlund och Birgitta Andersson, bibliotekarier
Håkan Johansson och Ulla Åkerman, WEB-masters
Sven Jönsson och Ulla Åkerman, Revisorer

Programrådet har bestått av Francisca Bergman, Ingemar Dahlgren, Inger Bogne, Ulla Åkerman,
Christina Winberg, och Richard Minogue.

Stockholm den 21 september 2016
Klamparekörens styrelse

