Verksamhetsberättelse
Klamparekören 2016-2017

Detta år fick Klamparekören en ny dirigent, sedan Francisca Bergman slutat. Den nya
dirigenten heter Rodrigo Sosa dal Pozzo, student på Operahögskolan. Kören har haft
flera mindre konserter och ett större projekt under detta verksamhetsår, samt en
heldagsrepetition och ett internat. Detta år har kören repeterat på onsdagar 17:4520:15. Koristernas antal är ca 40. Pubafton har ägt rum på sedvanligt sätt sista
repdagen i månaden. Styrelsen har sammanträtt åtta gånger och protokoll har förts vid
samtliga möten. Dessa finns på körens hemsida www.klamparekoren.se

Den 26/10 -16 framträdde kören vid en höstkonsert på Tekniska Nämndhuset.
Sånger som framfördes var:

•

Gabriellas sång

•

Höstvisa

•

Du är det finaste jag vet

•

På en liten smutsig bakgård

•

Hallelujah

•

Håll mitt hjärta

Under hösten anordnades också två tillfällen där anställda i TN fick chansen att
sjunga med kören i en s.k. ”Sing-along”, för att prova på hur det är att sjunga i
kör. Francisca Bermgnan hoppade in som tillfällig dirigent under dessa två
tillfällen. Arrangemanget bar frukt till körens glädje, och resulterade i två nya
medlemmar i damstämmorna.

Sing along 3/11-16
•

Deep River

•

Mälarö Kyrka

•

Julsånger

Konstföreningen hade bett oss
sjunga vid en vernissage i december,
vilket vi naturligtvis gärna ställde
upp på
Sing-along 9/12-16
Konstföreningens vernissage 5/12-16
•

Ding dong merrily on high

•

Gläns över sjö och strand

•

När det lider mot jul

•

White Christmas

•

Jul jul strålande jul

•

Koppången

•

Caroling, caroling

Den 7/12-16 hade vi en julkonsert i Engelska kyrkan på Östermalm.

Luciasjungningar för
Exploateringskontoret och
Stadsbyggnadskontoret 13/12-16
samt för TKs ledningsgrupp 15/12-16

Julkonsert i engelska kyrkan 7/12-16
•

Bereden väg

•

Guds son är född

•

Det är en ros utsprungen

•

Gläns över sjö och strand

•

När det lider mot jul

•

Psalite -Personent Hodie verbum caro

•

Allons gay

•

Bogoroditse devo

•

Veni Emmanuel

•

Una inmensa alegría

•

Ding dong

•

White Christmas

•

Hallelujah

•

Jul, jul, strålande jul

•

Ding dong merrily on high

•

Gläns över sjö och strand

•

När det lider mot jul

•

White Christmas

•

Jul, jul, strålande jul

Julkonsert Hörsalen TN 16/12-16
•
•
•
•
•
•
•

Blowing in the wind
Dagen är nära
Hej Tomtegubbar (Byråkratråd)
Bereden väg (Planeren väg)
White Christmas
Nej se det snöar
Hosianna, Davids son

Vårterminens första framträdande var på Konstföreningens årsmöte 7/2-17
Det musikaliska temat för kvällen var ”musik av Benny Andersson”.

Konstföreningens årsmöte TN 7/2-17
•
•
•
•
•

O, Klang och jubeltid
Min astrakan
En skrift i snön
Kärlekens tid
Klinga mina klockor

Den 1-2 april åkte kören på internat, denna gång till Drakudden i Upplands Bro.
Det blev en trevlig helg, med många effektiva repetitionstimmar, med fokus på
Misa Criolla samt som alltid glad samvaro och en trevlig fest på kvällen med
mycket sång, och till och med lite dans.

I maj var det dags för vårens stora projekt. Vi framförde Misa Criolla
tillsammans med Rolando Pomos ensemble, med vår egen Rodrigo som solist,
tillsammans med Rolando Pomo.
En bejublad konsert inför en välbesökt kyrka, Söderhöjdskyrkan på
Södermalm.

Misa Criolla Söderhöjdskyrkan 6/5-17
•
•
•
•
•
•
•
•

Sång till friheten
Juramento
Ojalá
Feuilles oh
Négues à katié Morin
Caliche
Fulía de Cumaná
Misa Criolla

Efteråt hade kören ett trevligt samkväm på restaurang Esperia. Där avtackade
vi Rodrigo, då han hade andra engagemang som gjorde att han inte kunde leda
kören de sista veckorna på terminen.
Han hade även meddelat att han inte kunde leda kören mer, pga flytt utomlands,
så jakten på ny dirigent började, och resulterade i två kandidater, Tomasz
Siegrist som redan hade vikarierat för Rodrigo, och Niklas Tamm. Slutligen
valde kören Niklas, som tackade ja till erbjudandet att leda kören fr o m HT-17.

Köråret avsluades med en traditionell sommarkonsert i Fyrkanten, under
ledning av Tomasz Siegrist. Publiken bjöds in att sjunga med i Sjösala vals, och
vi avslutade traditionsenligt med Sommarpsalm.
Sommarkonsert i Fyrkanten 7/6-17
•
•
•
•
•
•
•

I denna ljuva sommartid
Ge mig en dag
Juramento
Så skimrande var aldrig havet
Bedårande sommarvals
Sjösala vals
Sommarpsalm

Efter konserten åkte vi hem till Sten Sedin på Kvarnholmen, där vi åt och drack
och sjöng i sedvanlig Klampare-anda! Till vår glädje följde både Tomasz och
Niklas med på festen.
Hillevi Hult tilldelades bullerplanket för förtjänstfulla insatser.

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:
Stefan Modig, ordförande
Sofia Berggren, sekreterare
Susann Sigward, kassör
Lena Winberg, ledamot
Björn de Maré, ledamot
Rodrigo Sosa dal Pozzo, 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
Ulla Åkerman och Karin Lyrvall WEB-masters
Hillevi Hult, Birgitta Andersson och Karin Tengdelius-Rhodiner, klädgrupp
Richard Minogue och Ulla Åkerman, Revisorer

Programrådet har bestått av Rodrigo Sosa dal Pozzo, Ingemar Dahlgren, Inger Bogne,
Ulla Åkerman, Christina Winberg, och Richard Minogue.

Stockholm den 13 september 2017
Klamparekörens styrelse

