Verksamhetsberättelse
Klamparekören 2020-2021
Detta verksamhetsår blev ett annorlunda år i körens historia. De
flesta repetitionerna genomfördes via zoom, men ett tag under hösten
såg det ut som om pandemin skulle släppa sitt grepp om oss, så vi
träffades i Bolindersalen några onsdagar i september –oktober, tills vi
insåg att smittorisken återigen blev för stor, och vi återgick till övning
via zoom. Carin har med outtröttlig energi guidat och peppat oss där
vi suttit på våra kammare och sjungit för oss själva. Några konserter
eller andra framträdanden i Tekniska nämndhuset har tyvärr inte
kunnat genomföras eftersom inga anställda har arbetat i huset under
denna tid.
Repetitionerna har främst inriktats på ett kommande körevent med
arrangemang och medverkan av Gunnar Eriksson. På grund av
pandemin har eventet successivt skjutits fram men kommer att
genomföras på Erik Erikssondagen i Erik Erikssonhallen den 23
oktober 2021.
--------------- ----------------- ---------------------Vi har under året trots allt kunnat göra
några framträdanden, utomhus.
Den 15/10-20 sjöng vi för de äldre som
bor i Sabbatsbergs Äldreboende,
Sinnenas Trädgård
Sångerna vi sjöng var:
•
•
•
•
•
•
•

Bort allt vad oro gör
Fånga mig vind
Låt människan
Uti vår hage
Wild mountain thyme
Änglamark
Om alla berg och dalar

Även den 20/12-20 sjöng vi för de
boende på Sabbatsbergs Äldreboende.
Sångerna vi sjöng var:
•
•
•
•
•
•

I´m dreaming of a Sankta Lucia
När det lider mot jul
Gläns över sjö och strand
Deck the halls
Ding dong
Jul jul, strålande jul

Efter det gick vi vidare och sjöng en
liten stund på Odenplan, sedan
fortsatte vi till Starrängsringen, där
Ingemar anslöt till oss. Prydda med
juleljus, glitter och tomteluvor sjöng vi
våra julsånger, vilket gav oss många
uppskattande ord från de boende och
förbipasserande i området. Vi
avslutade med att dricka medhavd
glögg och kaffe.

Under vårterminen 2021 fortsatte vi med digitala rep, via zoom. Det var inte läge att
göra några konserter eller framträdanden, inte ens utomhus.
Men den 4/6 samlades vi för en terminsavslutning, och hade en liten spontan konsert på
Kungsholms Torg. Efteråt bjöd Ulla oss att komma till hennes jobb där vi satt på
innergården och åt medhavd mat och dryck, och därefter skildes vi åt för sommarlov.
Sångerna vi framförde på Kungsholms Torg var:
•
•
•
•
•
•
•
•

I denna ljuva sommartid
Fånga mig vind
Kom!
Now is the Month of Maying
klang och jubeltid
Wild Mountain Thyme
Glädjens blomster
Sommarpsalm

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:
Karin Tengdelius Rhodiner, ordförande
Sofia Berggren, sekreterare
Susann Sigward, kassör
Lena Winberg, ledamot
Björn de Maré, ledamot
Carin Norrby, dirigent
4 styrelsemöten har hållits under året
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, WEB-master
Hillevi Hult och Birgitta Andersson, klädgrupp
Håkan Johansson och Olle Bäckström, Revisorer
Programrådet har bestått av Carin Norrby, Inger Bogne, Ulla Åkerman,
Christina Winberg och Sten Sedin

Stockholm den 15 september 2021
Klamparekörens styrelse

