
Information från VOX om sommarkursen 2019 i Leksand 

Vilka kan vara med? 

Erfarna notläsande körsångare i alla åldrar är hjärtligt välkomna. Alla som har varit med 
tidigare vet att vi repeterar i högt tempo, så det gäller att komma väl förberedd till kursen! 
Lyssna på verket, t.ex. på Spotify eller Youtube, och läs noter. 

Leksands Folkhögskola 

Vi håller på traditionerna så även i år kommer vi att vara på Leksands Folkhögskola. Där 
repeterar vi, äter, sover och har allmänt trevligt. Skolan ligger vackert placerad med utsikt 
över Siljan. För de som inte har varit med tidigare läs mer på www.leksand.fhsk.se/ 

Repertoaren: 

Vi ska, tillsammans med professionella solister och en symfoniorkester, ta oss an Felix 
Mendelssohns oratorium Elias, komponerat 1846. Vi kommer att sjunga på engelska. 

På Wikipedia står det såhär om verket. 
"Birmingham Musical Festival Committee inbjöd år 1845 Mendelssohn att dirigera vid nästa 
års festival och beställde också av honom ett verk att framföras vid tillfället ifråga. 
Mendelssohn svarade att han hade påbörjat ett oratorium och han hoppades nu få det färdigt i 
tid till festivalen. I maj 1846 då drygt halva verket var klart skrev han till "den svenska 
näktergalen" Jenny Lind för vilken sopranstämman var skriven: 
"Jag hoppar runt i rummet av glädje. Om det bara visar sig vara hälften så bra, som jag tror 
det är, hur nöjd skall jag inte vara!" 
Elias skrevs ursprungligen på tyska, en text skriven av Mendelssohns vän Karl Klingeman, 
men i juli samma år översattes librettot till engelska inför uruppförandet. Detta ägde rum 26 
augusti på musikfestivalen och gjorde stor succé varav fyra körsatser och lika många 
solopartier bisserades. Mendelssohn skrev samma kväll: 
"Inget annat av mina verk har gått så utmärkt bra vid första framträdandet,... eller mottagits 
med sådan entusiasm av både musiker och publik... Aldrig i livet har jag hört ett bättre 
framförande." 

Praktiska detaljer 

Tider: Kursen startar med repetition kl 14:00 måndagen 1 juli. Lunch finns för den som vill 
från kl 12:00. Kursen avslutas med konserten i Siljansnäs kyrka lördagen 6 juli kl 18:00. 
Pris: Kursen kostar 5 700:- för vuxna över 30 år. För yngre är priset 4 700:- I detta ingår 
kursen, boende i dubbelrum och all mat som består av frukost, förmiddagsfika, lunch, 
eftermiddagsfika och middag. Till både lunchen och middagen så serveras det en stor 
salladsbuffé samt varmrätt.   
Önskar man ordna eget boende, eller vill ha enkelrum, eller något annat extra, ska detta anges 
vid anmälan så löser vi det efter bästa förmåga. Sänglinne och handduk tar man med själv. 

http://www.leksand.fhsk.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jenny_Lind
https://sv.wikipedia.org/wiki/Libretto


Klädsel m.m. vid konserten:  
Sopraner + Altar: svart lång kjol (ca 10 cm från golvet räknat) eller svarta byxor, vit 
långärmad blus, svarta skor och strumpor. 
Tenorer + Basar: svart kostym och vit skjorta, svarta skor och strumpor. 
VOX tillhandahåller utsmyckning i form av sjal/fluga. 
Se till att ha svart körpärm eller svart omslag på boken. 

Noter 

Vi återkommer om vilken upplaga som vi ska ha på noterna. Vi gör inget gemensamt inköp av 
noter utan du beställer dina noter själv.  

Övningsfiler för alla stämmor finns på www.cyberbass.com 
http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mendelssohn_F/mendelssohn_elijah.htm 

Anmälan  

Vid anmälan senast 31 mars får du boka tidigrabatt på 250.- och 
då kostar kursen 5 450.- 

Anmälan: 
Förutom anmälan som kommer med detta mail, så kommer anmälan även att finnas på VOX 
hemsida: http://oratoriekorenvox.se/ 
På hemsidan kommer all information att finnas samt anmälningsblanketten.  
På anmälningsblanketten framgår det vad allt kostar, förutom kursen, även det som går att 
beställa extra.  
Många brukar vilja hyra lakan och handduk samt få rummet slutstädade. Det kan vi göra i år 
också, men under förutsättning att alla tillägg måste göras senast 15 maj.  
Alla extrabeställningar ska betalas samtidigt med betalningen till VOX.  

Vi får inte göra några som helst beställningar när vi väl kommer till skolan. Det hänger 
ihop med skolans personalplanering av bl annat städpersonal samt att de har tillräckligt med 
sänglinne.  

Fyll i uppgifterna på anmälningsblanketten och maila den till VOX kassör Barbro Wallin, på 
adress barbro@bawallco.se

Betala: I samband med anmälan så ska anmälningsavgiften på 1 000.- betalas. Resterande 
belopp ska vara VOX tillhanda senast 17 maj. 
Sätt in din avgift på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5. Vänligen var mycket noggrann 
med att ange vem du är som betalar!  
Avbokning av kurs  
Anmälan är bindande när anmälningsavgiften är betald. Anmälningsavgiften betalas inte 
tillbaka om man ändrar sig och hoppar av. Eventuell avbokning ska ske via mail till oss. Vid 

http://www.cyberbass.com
http://www.cyberbass.com/Major_Works/Mendelssohn_F/mendelssohn_elijah.htm
http://oratoriekorenvox.se/


avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart betalas endast anmälningsavgiften  
1 000 kr. 
Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare är 14 dagar före kursstart debiteras 50 % av 
den återstående kursavgiften, därefter hela kursavgiften. 
Vid avbokning före kursstart på grund av sjukdom eller liknande (läkarintyg krävs) återbetalas 
hela kursavgiften förutom anmälningsavgiften (1 000 kr). 

Musikaliska ledare 

Även i år har vi glädjen att ha Bengt Ollén som konstnärlig och musikalisk ledare. Han är 
utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg, och har arbetat som lärare i körsång vid Stockholms 
Musikgymnasium. Han leder Sofia Vokalensemble, som haft stora framgångar internationellt. 

Och Henrik Löwenmark, vår uppskattade pianist som hjälper oss vid repetitionerna. Henrik 
är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg och arbetar som frilanspianist, och även som 
ackompanjatör på Stockholms Operastudio. 

Varmt välkommen med din ansökan. 
Från Vox styrelses sida så hoppas vi att vi ses i sommar i det vackra Dalarna  


