
	

	

	
  
                    
Verksamhetsberättelse 
Klamparekören 2019 - 2020 

 
Detta verksamhetsår inleddes med slutspurten inför vår 
föreställning ”Rädda Snövit”, som spelades i fem föreställningar 
på Teater Pero under oktober. 
Kören har utöver det under året haft några framträdanden i 
Tekniska Nämndhuset, varav en förstås var den traditionella 
julkonserten.  Då kören fyllde 45 år under 2020 så var det dags 
för en utlandsresa. I februari åkte kören till Los Christianos, 
Teneriffa, där vi sjöng i Svenska Kyrkan. Niklas Tamm hade 
meddelat oss att han skulle lämna kören efter Teneriffaresan, så 
hans sista framträdande med kören blev sjungningen på 
Konstföreningens årsmöte i februari 2020. Vår nya dirigent Carin 
Norrby välkomnades till kören den 26 februari. Två veckor 
senare såg vi oss dock tvungna att pausa körrepetitionerna p.g.a 
Corona-pandemin. Vårterminen blev en annorlunda körtermin, 
då vi övade digitalt, via zoom. 
 
     - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Under helgerna 4 - 6 och 11 - 13 oktober 2019 gjorde kören 5 bejublade 
framträdanden med föreställningen ”Rädda Snövit” på Teater Pero 

 

 



 
Konstföreningens vernissage 2/12-19 
 

• Juramento 
• A la Nanita 
• På en liten smutsig bakgård 
• Away in a manger 
• Jul, jul strålade jul 

 
 
På luciamorgonen den 13/12-19 
lussade vi på fyra avdelningar i 
TN-huset. 
Vi sjöng följande sånger: 
 

• Sankta Lucia 
• Det strålar en stjärna 
• Away in a manger 
• Caroling, Caroling 
• Stilla Natt	

 

 
Åres traditionella julkonsert för 
de anställda i Tekniska de 
anställda i Tekniska Nämnd- 
huset, ägde rum den 18/12 
Sångerna vi sjöng var: 

• För att pendla 
• Förunderligt och märkligt 
• Vår Greta 
• Tre pepparkaksgubbar 
• Det strålar en stjärna 
• A la Nanita 
• Con amores 
• Sibelius julvisa  
• Jul, jul, strålande jul 
• Hosianna, Davids son 

 

 

 

 

 

 



 
Vårterminens stora händelse var vår körresa till Los Christianos, Teneriffa 
den 4-11 februari 2020. Kören gjorde två framträdanden under veckan, 
båda i Svenska kyrkan. Förutom sångargemenskapen hade vi några härliga 
dagar med underbart väder, god mat och dryck, sol och bad, utflykter och 
trevlig samvaro. 

                                     
 
Niklas avtackas efter nästan tre år med kören        Middag efter konsert i Svenska Kyrkan  

               Grötlunk med Sten som ciceron. 
 
 
 

 
Konsert i svenska kyrkan, Los Christianos 

  



Konstföreningens årsmöte 19/2-20   
Detta blev Niklas sista gig med 
Klamparekören! Vi sjöng 
följande: 
 

• Jag blåste i min pipa 
• Glädjens blomster 
• Wade in the water 
• Java jive 
• På en liten smutsig bakgård 
• Uti vår hage 

 
 

 

 
 
 
 

 
Det skulle visa sig att framträdandet på Konstföreningens årsmöte skulle 
bli körens enda framträdande vårterminen 2020, pga Corona-pandemin. 
 
Under resten av våren såg repetitionerna ut så här. Vi övade via Zoom, 
under entusiastisk ledning av vår nya dirigent Carin, som fick lära känna 
oss via våra datorers namn, bl. a SELNEW,  aa4890, A, och så Klasse, som 
ledde till munterhet, då det visade sig  inte vara en man, utan Anne-Maj 
som satt bakom den datorn! 

 

 



Efter att ha hållit oss isolerade på våra kammare under våren längtade vi 
ändå efter att få träffas för en avslutningsfest och gemensam repetition. 

Den 3/6-20 välkomnade Karin Tengdelius oss till sin trädgård, och vi hade 
en trevlig utomhusrepetition med efterföljande grillbuffé ordnad av Karin 
och hennes make Lennart.  

                                    
 

 
 
                                            
 
 

 
  



 
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 Hillevi Hult, trivselgrupp 
Malin Falkman och Alla Bäck, krönikörer 
Christina Brännlund och Birgitta Andersson, bibliotekarier 
Ulla Åkerman och Christina Norén, 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 30 september 2020 
Klamparekörens styrelse 


