Verksamhetsberättelse
Klamparekören 2017–2018
Även detta år fick Klamparekören en ny dirigent, sedan Rodrigo Sosa dal Pozzo lämnat kören för
vidare studier utomlands. Den nya dirigenten heter Niklas Tamm, utbildad violinist och dirigent
med utbildning från bl a KMH och University of Michigan, USA. Kören har under detta
verksamhetsår haft några mindre konserter och en konsert utanför Tekniska Nämndhuset, en
höstkonsert i Norska Kyrkan, samt en heldagsrepetition då vi fick värdefulla råd och instruktioner
av en sångpedagog, Ingegerd Swedrup. Även detta år har kören repeterat på onsdagar 17:45-20:15.
Koristernas antal är ca 35. Pubafton har ägt rum på sedvanligt sätt sista repdagen i månaden.
Styrelsen har sammanträtt sju gånger och protokoll har förts vid samtliga möten. Dessa finns på
körens hemsida www.klamparekoren.se

Den 11/10-17 framträdde kören vid en höstkonsert på Tekniska Nämndhuset.
Dirigent vid detta tillfälle var Tomasz Siegrist, som vikarierat som dirigent vid
flera tillfällen. Sångerna som framfördes var:

•

Lutad mot gärdet

•

Stemning

•

Ved havet

•

Flickan satt vid bäckens strand

•

Vesleblomme

•

Killebukken

•

Dans ropte felen

Även detta år hade konstföreningen hade bett oss sjunga vid en vernissage, den
4/12-17. Vid detta tillfälle framfördes följande sånger:

•

Gläns över sjö och strand

•

Jul, jul, strålande jul

•

Ding, dong, merrily on high

•

När det lider mot jul

•

Bereden Väg för Herran

•

Deep river

På luciadagen den 13/12-17 hade kören en hektisk morgon, med sjungningar på
fyra förvaltningar; enligt följande schema:

08.00 SBK Bygglov
08.20 Miljöförvaltningen
08.40 Exploateringskontoret
09.00 SBK – Planavdelningen

Vi sjöng följande sånger:
•

Sankta Lucia (på svenska och
italienska)

•

Bereden väg för Herran

•

När det lider mot jul

•

Jul, jul, strålande jul

•

Ding dong merrily on high

Den årliga julkonserten på Tekniska Nämndhuset gick av stapeln den 20/12-17, i
hörsalen. Som vanligt bestod den av två delar, en spexigare del och en del med
klassiska julsånger. Den avslutades traditionsenligt med att publiken fick vara
med och sjunga Hosianna.

•

När det lider mot jul

•

Bereden väg för Herran

•

Deep river

•

Stämning (Allras, allras)

•

Ett glas öl (Man kan undra)

•

Jul, jul, strålande jul

•

Ding dong (Rivs det nu i sta´n.)

•

Gläns över sjö och strand (Ändlösa
trappor)

•

Hosianna, Davids son

Konsert med spirituals i Norska kyrkan, den 10/3-18
•

Shall we gather at the river

•

Deep river

•

She’ll be coming ‘round the mountain

•

I can tell the world

•

Joshua fought the battle of Jericho

•

Not one sparrow

•

Nobody knows the trouble I’ve seen

•

Wade in the water

•

The road home

•

Simple gifts

•

Down in the river to pray

•

Swing low, Sweet chariot

•

Go down Moses

Verksamhetsåret avslutades med en sommarkonsert i Fyrkanten 13/6-18.
Sångerna vi sjöng var:
•

Kösång

•

Not one sparrow

•

I can tell the world

•

Nu kläder sig tanken i sommarkostym

•

Att angöra en brygga

•

En sommarafton

•

Pingst

•

Sommarpsalm (En vänlig grönskas
rika dräkt)

Efteråt var kören bjuden till Hillevi Hult i Bromma för traditionsenlig knytis.
Det blev som vanligt en trevlig tillställning med god mat och dryck, och sång.
Vår tidigare dirigent Francisca kom på besök, och både hon och Niklas ledde oss
i några sånger ur stamrepertoaren.

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.
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