
EKERÖ 
KÖRVECKA 
8-13 augusti 2016

www.ekerokorvecka.se 

Ekerö Körvecka – en hel sommarvecka med 
det bästa du vet, sång och musik!

Årets tonsättare:

PIRET RIPS LAUL

KÖRVECKA 



Kära körsångare
Välkommen till Ekerö Körvecka 2016, som genomförs 8-13 augusti – Vi har glädjen a�  
presentera Ekerö körveckas Composer in residence 2016: Piret Rips Laul. 
Med glädje och stolthet bjuder vi in till ännu en fantastisk vecka för körsång, mi�  i som-
maren, mi�  i den natursköna Ekerö kommun och ändå alldeles nära Stockholm. En mu-
sikresa som tar dig från första repetitionen till färdiga konserter på fem intensiva dagar. 
Du är med och skapar vackra och spännande musikupplevelser 
tillsammans med körveckans sångare, tonsä� are och musiker. 
Du får möjligheten a�  utveckla din röst med hjälp av körveck-
ans sångpedagoger. Och du är förstås hedersgäst vid körveckans 
alltid lika trevliga avslutningsfest. En hel sommarvecka med det 
bästa du vet, sång och musik!
Välkommen i musikgemenskapen du också!
Kerstin Baldwin
Konstärlig ledare och dirigent

Piret Rips Laul
... har just skrivit klart e�  verk till Ekerö 
körvecka som kommer a�  uruppföras av 
oss på konserterna. E�  Te Deum för kör, 
sopransolist, stråkkvarte�  och slagverk. 
Piret kommer själv a�  närvara under slutet 
av körveckan. Repetitionerna kommer a�  
hållas i Ekebyhovskyrkan på Ekerö. 

Första konserten gör vi i samarbete med 
Storkyrkan i Gamla stan och således hålls 
fredagskonserten i Storkyrkan. Lördags-
konserten hålls i Herman Palmsalen i 
Stenhamra där vi e� er avslutad konsert går 
direkt till den sprakande avslutningsfesten. 

Ekerö Körvecka dag för dag
Måndag 8 augusti – torsdag 11 augusti

Under dagtid, kl 9.30-15.30, pågår körveck-
an med körrepetitioner och röstövingar 
med mera, i Ekebyhovskyrkans lokaler, 

Ekerö. E� er dagens repetitioner fi nns möj-
ligheter a�  följa med på utfl ykter i Mälar-
öarnas kultur.

www.ekerokorvecka.se 

Ekerö Körvecka – en hel sommarvecka med det bästa du vet, sång och musik!



Under körveckan kommer, förutom 
musiker och solist, även sångpedagoger 
a�  delta, för a�  på olika sä�  arbeta med 
och bygga upp körsångarnas röst- och 
sångteknik. Det fi nns även möjlighet för 
enskilda sångare a�  köpa individuella 
sånglektioner.
I deltagaravgi� en ingår luch och fi ka, 
måndag tom torsdag som serveras i Ekey-
hovskyrkans lokaler. På fredagen blir det 
förstärkt fi ka mellan genrep och fi nalkon-
sert på plats i Storkyrkan.

Fredag 12 augusti

Generalrepetition från kl 15.30 och Ekerö 
Körveckas första Finalkonsert kl 19.00 i 
Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm.

Lördag 13 augusti

Ekerö Körveckas andra Finalkonsert, 
Herman Palmsalen i Stenhamra kl 18.00, 
vi samlas kl 16.00. E� er konserten blir 
bjuds det till en sprakande avslutnings-
fest med middag för alla medverkande i 
Körveckan.

Fakta om körveckan
Anmälan till Ekerö körvecka 2016 med 
Piret Rips Laul är öppen fram till 15 maj.
E� er den 15 maj kommer Körveckans ad-
ministration på studieförbundet Sensus 
a�  skicka en faktura till dig för di�  delta-
gande. Fakturan ska vara betald för a�  du 
ska kunna delta i Körveckan, de aktuella 
noterna skickas till dig då betalningen har 
kommit fram till Körveckan.
Observera a�  antalet deltagarplatser i 
Ekerö Körvecka är begränsat. Anmäl-
ningarna till Körveckan behandlas i den 
ordning de kommer in, med viss hänsyn 
tagen till röstläge med tanke på stämför-
delning.

Anmälningsavgifter och kostnad för 
noter och lunch

Priset för deltagande i Ekerö Körvecka 
2016 är 1 450 kr. Då ingår:
Körrepetitioner under ledning  av 
Kerstin Baldwin Sterner.
Sångteknik och röstvård med 
sångpedagog.
Luncher måndag t.o.m. torsdag.
Förmiddagsfi ka måndag t.o.m. torsdag.
Förstärkt fi ka innan konserten i 
Storkyrkan på fredag.

Avslutningsfest med middag e� er 
sista konserten i Herman Palmsalen, 
Stenhamra.
Noter till samtliga körverk som ingår i 
Ekerö Körvecka 2016. Hela körveckans 
repertoar kommer a�  samlas i e�  särskilt 
hä� e. Hä� et skickas ut till dig e� er 
anmälningstidens slut.  Observera a�  
du förutsä� s kunna dina stämmor då du 
kommer till den första körövningen. 
Lektion med sångpedagogerna Birgi� a 
Lindeke Levin och Linnéa Brorsson kostar 
200 kr extra.

Anmälan och mer information 

Läs mer om Ekerö körvecka och anmäl dig 
på hemsidan: www.ekerokorvecka.se. 
Har du y� erligare frågor, kontakta gärna 
körveckan: info@ekerokorvecka.se 

Arrangörer 

Ekerö Körvecka 2016 arrangeras av Fä-
ringsö församling och Ekerö pastorat i 
samarbete med Ekerö kommun, Sensus 
studieförbund och med stöd av Sveriges 
kyrkosångsförbund. 

Sista anmälningsdag 1 juni
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Vi erbjuder dig att uppleva lite mer! 
Ekerö Körvecka - en hel sommarvecka med det bästa du vet, sång och musik! 

Dessutom i kulturell och naturskön omgivning. Dina dagar fylls med sång men 
vi vill bjuda dig på ännu fl er upplevelser när du besöker Ekerö - Kulturens övärld! 
Ta del av vårt utbud här nedan och var varmt välkommen a�  uppleva lite mer! 

Lars Bra� gård, kyrkoherde Färingsö församling. 
Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur. 
Monika Regnfors Sjörén, kyrkoherde Ekerö pastorat.

Måndag 8 augusti – Körmingel i Ekebyhovskyrkan

E� er vår första repetitionsdag tillsammans blir det körmingel 
i Ekebyhovskyrkan e� er avslutad övning. Liten buff é och dryck 
(öl/vin/alkoholfri� ) fi nns a�  köpa, och för de� a behöver vi en 
anmälan till info@ekerokorvecka.se senast 5 augusti.

Tisdag 9 augusti -  Musik i ljum sommarkväll

Spännande Sånga kyrka ligger på en kulle med utsikt över od-
lingslandskapet. Inuti är kyrkan vackert bemålad. E� er en dags 
övande blir det skönt a�  si� a i den svala kyrkan och ta del av 
vacker musik och sommarlyrik framfört av körveckans ledning. 
Sånga Kyrka kl 19.00

Torsdag 11 augusti - Från jazzens pärlor till Jussis höjder!

Bröderna Mikael och Daniel Stenbaek bjuder på en konsert med 
både bredd och höjd, med sång och musik från både jazzens och 
operans värld. Mikael är skönsjungande tenor med imponerande 
höjd och Daniel är pianist med bland annat jazz och gospel som 
specialiteter. Upplev dem tillsammans! Ekerö kyrka, kl 19.00
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