Inbjudan till och information om VOX
sommarkurser 2021 i Leksand.
Kurs 1 den 28 juni – 4 juli.
Kurs 2 den 5 – 11 juli.

Det är vår innerliga förhoppning att det ska bli möjligt för oss att ses i sommar i Leksand. På
grund av coronaläget kommer vi inte att kunna vara så många sångare som vi brukar. Därför
planerar VOX att i år genomföra två sommarkurser. Det ger möjlighet för fler att komma
samman och sjunga i sommar även om vi tvingas begränsa antalet sångare per kurs. Konsert 1
kommer att framföras i Leksands kyrka och konsert 2 som vanligt i Siljansnäs kyrka.
I år studerar vi 4 respektive 5 kortare verk för kör och piano av bl a Johannes Brahms, Lili
Boulanger samt Wilhelm Stenhammar. Årets fullständiga repertoar finner du i Bilaga 1.

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 verken,
t.ex. på Spotify eller Youtube (se nedan)
och läs text och noter.

Leksands Folkhögskola
Som tidigare kommer vi även i år att vara på
Leksands Folkhögskola. Där repeterar vi, äter,
sover och har allmänt trevligt. Skolan ligger
vackert belägen med utsikt över Siljan. För
den som inte har varit med tidigare
rekommenderas att läsa mer på
www.leksand.fhsk.se
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Praktiska detaljer
Som nämnts blir det två kurser detta år p g a det begränsade antal deltagare som under
rådande Coronarestriktioner kan tas emot såväl på folkhögskolan som under konserterna. Två
kurser ger alltså fler VOX-sångare möjlighet att delta i sommarens aktiviteter.
Tider: Kurs 1 startar med lunch kl. 12.00
måndagen 28 juni och avslutas med frukost
söndag morgon den 4 juli.
Konserten äger rum i Leksands kyrka lördagen
3 juli kl. 18.00.
Kurs 2 startar måndagen den 5 juli med lunch
kl. 12.00. Nytt för i år är att kursen avslutas
med frukost söndag morgon den 11 juli.
Konserten äger rum i Siljansnäs kyrka
lördagen den 10 juli kl. 18.00

Pris: Kursavgiften per kurs är 2 500 kr för personer över 30 år. För yngre är kursavgiften
1 500 kr. För kost och logi med boende i delat dubbelrum är kostnaden 4 880 kr. För kost
och logi i enkelrum är den 5 930 kr. Samtliga anmälningsalternativ och kostnader finner du
på anmälningsblanketten. Nytt för i år är att kostnaden för logi innefattar lakan, handdukar
och städning. P g a ändrade bestämmelser från folkhögskolan finns ingen möjlighet att välja
bort lakan och/eller städning. I totalpriset ingår kursen, boende och all mat som består av
frukost, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika och middag.
Till både lunchen och middagen serveras en stor
salladsbuffé samt varmrätt (ange eventuella
allergier, vegetarisk kost eller andra önskemål på
anmälningsblanketten.)
Några gemensamma festligheter är mingel på
måndagen efter repetitionerna, grillmiddag på
onsdagen samt en efterfest på skolan efter
konserten på lördagskvällen. Dryck till grillmiddagen
och efterfesten tar var och en med sig själv.
Ordnar man med eget boende, vill komma redan på söndagen innan kursen startar eller åka
hem på lördagskvällen efter konserten eller har andra önskemål, ska detta anges vid anmälan
så löser vi det efter bästa förmåga. Se vidare anmälningsblanketten.
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.
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Noter
Beträffande noter se Bilaga 1.
Vi gör inget gemensamt inköp av noter utan du beställer dina noter själv på de
musikförlag som anges i Bilaga 1. Om ni har möjlighet att gå ihop flera vid notinköpet så
blir det billigare.
De flesta noter kan också skrivas ut direkt som anges i bilagan. Under konserten ska
noterna förvaras i svart pärm.

Anmälan
Anmälningsblanketten finner du i följande länk: https://forms.gle/o3C1cU296vq1qjgG6
På anmälningsblanketten framgår det vad allt kostar, förutom kursen, även det som går att
beställa extra. Du som inte bor på folkhögskolan ska i år betala alla måltider i förskott.
Alla extrabeställningar ska betalas samtidigt med betalningen till VOX. Sista anmälningsdag är
den 25 mars, men först till kvarn gäller.
På VOX hemsida: http://www.oratoriekorenvox.se kommer all information att finnas inklusive
anmälningsblanketten.
Vår förhoppning är att vi ska kunna vara minst 36 sångare per kurs med 12 sopraner, 12 altar,
5 tenorer och 7 basar. Det går bra att anmäla sig till båda kurserna. Förutsättningen att
komma med på båda är dock att det inte finns tillräckligt med anmälda till den kurs du anger
som alternativ 2. Om balansen mellan stämmorna tenderar att bli alltför ojämn kommer vi att
göra antagningsstopp för aktuell stämma före sista anmälningsdag.
Betala: I samband med anmälan ska medlemsavgiften på 100 kr betalas. Den totala kostnaden
för kurs och logi ska vara VOX tillhanda senast den 15 maj 2021.
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 medlemsavgiften är betald. Anmälningsavgift
och medlemsavgift betalas inte tillbaka om man ändrar sig och hoppar av.
Eventuell avbokning ska ske via mail till Barbro Wallin barbro@bawallco.se. Vid avbokning
tidigare än 30 dagar före kursstart återbetalas hela kostnaden förutom medlemsavgiften.
Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare är 14 dagar före kursstart återbetalas 50 % av
kostnaden. Därefter ingen återbetalning.
Vid avbokning före kursstart på grund av sjukdom eller liknande (läkarintyg krävs) återbetalas
hela kostnaden.

Varmt välkommen med din anmälan.
Från VOX styrelses sida hoppas vi att vi ses i sommar i det vackra
Dalarna.
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Musikaliska ledare
Även i år har vi glädjen att ha Bengt Ollén som konstnärlig och
musikalisk ledare. Bengts vision är att skapa musik ”bortom noterna”
och att musiken ska beröra lyssnaren. Han har studerat för Gösta Ohlin
och Gunnar Eriksson vid Musikhögskolan i Göteborg, och har arbetat
som lärare i körsång vid Stockholms Musikgymnasium. Han leder Sofia
Vokalensemble, som haft stora framgångar internationellt. Bengt Ollén
leder även Lunae Kammarkör och engageras också regelbundet som
domare, gästföreläsare och dirigent vid körfestivaler, workshops och
konserter både i Sverige och utomlands.
Pianist till kurs 1 är ännu inte klar.
Henrik Löwenmark, vår uppskattade pianist, hjälper oss även i år vid
repetitionerna under kurs 2. Henrik är utbildad vid Musikhögskolan i
Göteborg. Han är framför allt verksam i Stockholm där han under de senaste
åren arbetat mycket på Folkoperan förutom en lång rad somrar på Vadstena
Akademien, Drottningholms Slottsteater och Opera på Skäret. Sedan 2002
har han varit knuten som lärare till Stockholms Operastudio inom Kulturama.
Frilansuppdragen innefattar soloprogram, sångcoachning, kammarmusik
m.m. Han är också engagerad i det omfattande projektet att spela in Antoine
Reichas samtliga pianoverk på Toccata Classics i London.

Hemsida:
http://oratoriekorenvox.se/
Gå gärna in och titta på vad vi gjort tidigare! Under rubriken GDPR kan du se hur vi
behandlar personuppgifter.

Föreningen VOX:
Föreningen VOX bildades 2004 och är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.
Embryot till föreningen har dock funnits sedan 2001 då Stockholmsgruppen av World Festival
Choir samlades till workshop och avlutande konsert vid Trettonhelgen i Folkärna.
Föreningens målsättning är att anordna en eller flera körkurser per år för instudering av
större kyrkomusikaliska eller profana verk. Även andra verk kan komma ifråga. En körkurs kan
avslutas med en konsert och kören framträder då under namnet Oratoriekören VOX. Körkurs
och konsert finansieras genom avgifter av deltagarna enligt självkostnadsprincip.
Förutom den musikaliska samvaron ges också tillfälle till social samvaro. Amatörer på hög
musikalisk nivå, gamla och unga, möts här och låter sig inspireras. Med inspirerande lärare
ges goda möjligheter till individuell förkovran utifrån den nivå man själv befinner sig
musikaliskt.

Genomförda program:
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Sedan 2001 anordnas körkurser vid nyår alternativt i november i Södra Dalarna. Sedan 2015
har föreningen VOX ett samarbete med Nacka kyrkokör när det gäller vinterkurserna. I år är
det nittonde året som föreningen VOX anordnar körkurser.
Georg Friedrich Händel:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Lars-Erik Larsson:
Giuseppe Verdi:
Johann Sebastian Bach:
Johannes Brahms:
Giacomo Puccini:
Wolfgang Amadeus Mozart:
Lars-Erik Larsson:
Joseph Haydn:
Fredrik Sixten:
Otto Olsson:
Robert Schuman:
Johannes Brahms:

Messias
Requiem
Förklädd Gud
Requiem
Juloratorium
Ein deutsches Requiem
Messa di Gloria och Requiem
Messa in c-moll KV 427
Förklädd Gud och
Nelsonmässan
En Svensk Markuspassion
Te Deum
Requiem i Dess-dur op.148
Ein deutsches Requiem och
Nänie
Gioacchino Rossini:
Petite Messe Solennelle
Giuseppe Verdi:
Requiem
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem
Joseph Haydn:
Theresienmesse och
Karl Jenkins:
del av The Armed Man
Hugo Alfvén:
Herrans bön (text av Stagnelius)
Felix Mendelsohn:
Hear my prayer
Lars-Erik Larsson:
Förklädd Gud
Karl Jenkins:
Requiem
Anton Bruckner:
Mässa nr 2, e-moll
Gioacchino Rossini:
Petite Messe Solennelle
John Rutter:
Gloria
Romantisk körmusik med orgel
Joseph Haydn:
Skapelsen
Johan Helmich Roman:
Then Svenska Messan
Felix Mendelssohn:
Elias
Joseph Haydn:
Theresienmesse i B-dur
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2003, juli
2004, januari och juli
2004, januari och juli
2005, januari och juli
2006, januari
2006, juli
2007, januari
2007, juli
2008, juli
2009, juli
2010, januari
2010, juli
2011, juli och november
2012, juli och november
2013, juli
2013, november
2014, juli
2015, juli
2016, juli
2017, januari
2017, juli
2018, januari
2018, juli
2019, januari
2019, juli
2020, februari

