
 

 

 

 

 

  
                    

Verksamhetsberättelse 
Klamparekören 2018-2019 

 

 

 

Under detta verksamhetsår inleddes arbetet med ännu en stor scenisk 

föreställning, Snövit, planerad till hösten 2019. 

Kören har under året haft några mindre konserter och två externa 

konserter, en höstkonsert i Söderhöjdskyrkan och en vårkonsert i 

Abrahamsbergskyrkan, samt ett internat i Bogesund. Detta år har kören 

repeterat på onsdagar 17:45-20:15. Koristernas antal är ca 30. Pubafton 

har ägt rum på sedvanligt sätt sista repdagen i månaden. Styrelsen har 

sammanträtt 5 gånger och protokoll har förts vid samtliga möten. Dessa 

finns på körens hemsida  www.klamparekoren.se 
 

 

 

Den 6/10-18 hade kören en höstkonsert i Söderhöjdskyrkan, med sånger av svenska 

kompositörer bl.a Hasse & Tage, Povel Ramel och Ulf Peder Olrog. Sångerna som 

framfördes var: 

 

 

 

 

 

• Att angöra en brygga 

• Kö-sång 

• Underbart är kort 

• Följ mej bortåt vägen 

• De sista entusiasterna 

• Ta av dej skorna 

• Nu kläder sig tanken 

• Var är tvålen 

• Turion 

• Ett glas öl 

• På en liten smutsig bakgård 

 

 
 

http://www.klamparekoren.se/
http://www.klamparekoren.se/


 

 

 

Konstföreningens vernissage 3/12-18 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Caroling, Caroling 

• Förunderligt och märkligt 

• Bogoroditse Devo 

• White Christmas 

• Deck the Halls 

 

 

Vi var också inbjudna att sjunga på Stadsbyggnadskontorets julfest som 

ägde rum på Färgfabriken den 5/12-18 

 

• Deck the Halls 

• Caroling, Caroling 

• Förunderligt och märkligt 

• Bogoroditse Devo 

• White Christmas 

• Deck the Halls 

 

 

 

På Luciamorgonen den 13/12-18 

sjöng vi på fyra olika avdelningar i 

huset. Sångerna vi sjöng var: 

• Sankta Lucia  

• Förunderligt och märkligt  

• Caroling, caroling  

• Stilla Natt  

• Deck the Halls  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Den traditionella och alltid så 

uppskattade julkonserten för de 

anställda i Tekniska Nämndhuset 

gick av stapeln inför en fullsatt 

hörsal den 14/12-18, som vanligt 

med en blandning 

av spex och högtidlighet. Den 

avslutades traditionsenligt med att 

publiken stämde in i Hosianna, 

David son. 

Sångerna vi sjöng var:  

• Var är julen 

• Gul, Gul 

• Talmansjul 

• Följ mig bortåt vägen 

• Talmannens jul 

• Bogoroditse Devo 

• Deck the Halls 

• Hosianna, Davids son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstföreningens årsmöte 21/2-19   
 

• Deep river 

• Nobody knows 

• Joshua fought the battle of Jericho 

• Négues a katié morin 

• Dans, ropte felen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Körinternat i Bogesund 30-31 mars 2019 

Årets internat ägde rum på Bogesunds Slottsvandrarhem. 

Musikaliskt fokus låg på sångerna från Snövit. Det blev som alltid en trevlig 

helg med god samvaro, bra repetitioner och en trevlig fest på lördagskvällen, 

med god mat och dryck, mycket sång och även en del framträdanden av några 

korister. Ett och annat danssteg togs till och med under kvällen. 
 

 

                                                  
 

                                                                                                   
 

 

Den 26/5-19 hade kören en vårkonsert i Abrahamsbergskyrkan. Vi passade 

på att göra reklam för den kommande teateruppsättningen Snövit genom 

att bl a sjunga tre av sångerna som ingår i spelet. 

 

 
 

• The Lion sleeps tonight  

• Dagen är nära 

• Visa i folkviseton 

• Aftonen 

• Edelweiss 

• Java Jive 

• Locus Iste 

• Vals på Mysingen 

• Kristallen den fina 

• Shall I compare thee to a summer’s 

day 

• Uti vår hage 

• I seraillets have 

• Sommarpsalm



 

 

 

Körvåren avslutades med en konsert i fyrkanten, den 12/6-19, där vi sjöng 

följande sånger: 

• Uti vår hage 

• Vals på Mysingen 

• Kristallen den fina 

• The Lion sleeps tonight 

• Java Jive 

• Visa i folkviseton 

• Shall I compare thee to a summer’s day 

• Sommarpsalm 

 

 

Efter konserten var vi alla hembjudna till Christina Brännlund, där vi hade en 

trevlig kväll med god mat och dryck och skönsång innan vi skildes åt för 

sommaren.  

 

 

                                    
 

 

                                            



 

 

 

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 

Niklas Tamm, 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 Niklas Tamm, Ingemar Dahlgren, Inger Bogne, Ulla 

Åkerman och Christina Winberg. 

 

 

 

Stockholm den 25 september 2019 

Klamparekörens styrelse 


