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Konsert i Siljansnäs kyrka

Lördag 6 juli kl 19.00

PRAKTISKA DETALJER
Tider: Kursen startar med repetition kl 14:00 måndag 1 juli. Lunch finns för den som vill 
från kl 12:00. Kursen avslutas med konserten i Siljansnäs kyrka lördagen 6 juli kl 19:00.

Kursen kostar 5 700:- för vuxna över 30 år / För yngre är priset 4 700:- 
I detta ingår kursen, boende i dubbelrum samt all mat. 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. 

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.

Anmälan senast 1 maj 
250kr rabatt vid anmälan före 31 mars

Anmälan: Gå in på VOX hemsida: www.oratoriekorenvox.se
Där hittar du all information samt anmälningsblanketten. 
Kopiera den, fyll i allt, och maila den till VOX kassör Barbro Wallin,
på mail barbro@bawallco.se 
Där ser du också vad du ska betala om du vill ha något extra.

Betala:  Vid anmälan betalas 1000:- i anmälningsavgift. 
Resterande belopp ska vara VOX tillhanda senast 19 maj. 

Sätt in din avgift på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5 
Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om man ändrar sig och hoppar av.

Övriga frågor: maila VOX ordf. Kristina Post, på mail: kristina.musik@gmail.com

Välkommen med din anmälan!



Leksands Folkhögskola
- är platsen där vi repeterar, äter, sover och 
har allmänt trevligt. Skolan ligger vackert 
placerad med utsikt över Siljan. 

Läs mer på www.leksand.fhsk.se

Musikaliska ledare

Bengt Ollén - Konstnärlig och musikalisk 
ledare, är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg 
och har i många år arbetat som lärare i körsång vid 
Stockholms Musikgymnasium. Han leder också Sofia 
Vokalensemble, som haft stora framgångar internationellt.

Henrik Löwenmark - är vår uppskattade pianist som 
hjälper oss vid repetitionerna, och han kommer även att spela 
cembalo på konserten. Henrik är utbildad vid Musikhögskolan 
i Göteborg och arbetar som frilanspianist, samt som lärare 
och ackompanjatör på Stockholms Operastudio.

Noter 

Beställ dina noter själv! Vi ska använda noter från Carus förlag. 
Vi ska sjunga verket på engelska.

Det finns hos Carus:

•  Klaverutdrag Choralscore (ej vocalscore) Carus  40.130/04 - rekommenderas! 

• en variant med större text. Engelsk text!

• instuderings - cd

• instuderings - app

ARRANGÖRER

Föreningen VOX i samverkan med 
Kulturens bildningsverksamhet 
och Svenska Kyrkan i Siljansnäs

Välkommen till Oratoriekören VOX!
Vi är en körförening som träffas varje sommar för att sätta upp ett 
större verk tillsammans. Att få vara del av en stor kör med orkester 
och göra fantastisk musik blir en sommarvecka att minnas!

Läs mer om VOX på www.oratoriekorenvox.se

Vem kan vara med?
Vi söker erfarna körsångare i alla åldrar. Vi repeterar intensivt i högt tempo, var 
beredd på utmaningar, och kom gärna väl förberedd till kursen! 

Lyssna på verket, t.ex. på Spotify, och studera noterna. 
Inspelning på Cyberbass kan också vara till hjälp vid instuderingen.

Repertoaren
Felix Mendelssohn-Bartholdys stora oratorium Elias rönte stor framgång 
vid sitt uruppförande vid musikfestivalen i Birmingham 1846.  

Tonsättaren var mycket lycklig över resultatet. Texterna är hämtade ur Konunga-
böckerna i gamla testamentet och är Mendelssohns eget urval ur profeten Elias liv.  

Mycket dramatik utlovas!

Följ med på resan!


