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Kören repeterar I Studiefrämjandets stora sal på Ystadsgatan 53 tisdagkvällar mellan 18.30 –
21.30. Mellan 18.00 – 18.30 har vi repetition med kvastar, se mer nedan. Första ordinarie
tisdagsrepet under våren var 7 feb, och sista var 22 maj.
Första ordinarie tisdagsrepet under hösten var 4 sep och sista var 11 december. Vi hade Xtra-rep
21 augusti eftersom vi skulle delta i en körstafett under Malmöfestivalen och också medverka i en
flashmob. Se mer nedan.
Vi hade 2 inspirationsdagar, 5 feb resp 26 aug, som en härlig kick vid terminsstarten.
Vi har haft stämrep i slutet av övningarna, vilket innebar att stämman ifråga övade mellan ca 21.00
och 21.30.
Från hösten har vi varit mellan 6- 12 kvinnor som repeterat rytmer med sopkvastar. Vi har gjort en
koreografi/rytmmönster till sången MusicMusicMusic. Spännande och lärorikt!
Vi har också under hösten haft extrarep för nya körmedlemmar som en hjälp att komma in i alla de
sånger som finns på vår repertoar. Även erfarna medlemmar har kommit.
Antalet medlemmar var vid årets slut 109. Vi har under året tagit in 23 nya körmedlemmar. Vi har i
skrivande stund 20 i kön.
Medeltalet som kommer på körövningarna har under året varit 62.
Styrelsen har haft 5 möten och har bestått av
Ordförande Bodil Bendixon
Kassör Gun Ström
Sekreterare Carina Sehlin
Ledamot Maj-Britt Adamsson
Ledamot Miriam Hansson Zacchau
Suppleant Yvonne Gjörstrup
Suppleant Carina Enestarre (som inte hunnit att vara med i kören under hösten 2012, och därför ej
i styrelsen under hösten 2012)
Förutom styrelsen har föreningen som
Revisor Anna Zigher
Revisor Annica Ericsson
Revisorssuppleant Jacqueline Postma
Valberedningen har bestått av: Ingrid Nilsson, Margareta Sjö och Marianne Andersen
Följande har hänt under året:
- 4 mars hade vi en stor konsert tillsammans med Miriam Aïda i Caroli kyrka.
550 personer kom och lyssnade på oss. Det har varit en spännande utmaning att bekanta sig med
känslan att jobba ihop med en professionell sångerska. Det är första gången i körens historia som
vi gör detta. Vi har fått en otrolig kick av att det hela gick bra, att folk var så berörda – många kom
fram med rosiga kinder och berättade om att de var rörda till tårar av vår sång! 550 personer kom!
- 8 mars sjöng vi traditionsenligt i Kirseberg för att fira Internationella kvinnodagen. Sedan begav
vi oss ner till en kvinnofest som Rishan i kören var med och arrangerade. Där sjöng vi för en
massa kvinnor från många olika länder och det blev väldigt lyckat. De hade otroligt vackra kläder
på sig! Och vi fick god mat också!
- 4 maj hade vi fest för oss alla i kören på Blå Båten – vi hade picknick med oss och Lasse O sjöng
och inbjöd till allsång – alla var väldigt glada – detta var första ordentliga festen i körens 7, 5-åriga
historia!!
- 9 juni sjöng vi på Sofielundsfestivalen - mycket lyckat och uppskattat och fint väder var det
också! Efter det sjöng vi på gator och torg i stan och det händer alltid roliga saker då, vi sjöng ihop
med ett par unga gatumusikanter t.ex.

- 23 augusti deltog vi i en körstafett på Malmö centralstation som Sveriges körförbund hade
anordnat. Det var mycket roligt och en kick att medverka och även se och höra andra körer. Vi
deltog även i en flashmob tillsammans med flera andra körer. Initiativet till flashmoben togs av
Sveriges körförbund och leddes av Bodil Bendixon och skedde på Stortorget strax före Timbuktus
uppträdande där. Det var avtalat med Malmöfestivalen att de skulle dra ner musiken i högtalarna
när vi skulle göra vår flashmob, men de skötte inte detta, så det blev inte speciellt lyckat!
- 1 September deltog vi på Regnbågsfestivalen i Malmö Folkets Park. Vi var inte fler än ca 25 men
det hela blev väldigt fint och uppskattat.
- 3 November sjöng vi på Feministiskt Forum i Malmö Det var en lördag morgon, och fullt med folk,
många i våra barns åldrar, och de var en hängiven publik som gav oss mycket tillbaka – riktigt
roligt!
- 27 november sjöng vi för Studiefrämjandets styrelse under en del av vår ordinarie repetition. Då
gjorde vi för första gången våra Kvastrytmer till MusicMusicMusic – VÄRLDSPREMIÄR!
- 1 dec sjöng vi på stan och drack sedan traditionsenligt glögg hos Lisa Larsson i kören på gamla
Väster där hon bor. Det var riktigt roligt, för det var så fint väder, solen sken och ingen blåst. Vi
samlade inte in pengar denna gång, och vi var flera som pratade om att
detta kanske bidrog till att ovanligt många stannade och lyssnade på oss.
Framtidsplaner:
-Fortsätta med kvastarna.
- Fortsätta med extrarepen för nya körmedlemmar som en hjälp att komma in i alla de sånger som
finns på vår repertoar. Även erfarna medlemmar är välkomna.
-Ta in sjalarna i fler sånger – vilket var tanken sedan förut, men vi har inte hunnit det.
-Göra workshop tillsammans med Ladyfestkören där vi också bjuder in Malmö Feministiska kör,
och sedan avslutar vi den med att sjunga på stan.
-Sjunga vid Slottsträdgårdens café under någon av deras musikkvällar.
Sjunga 1 juni på både Sofielundsfestivalen (som vi gjorde förra året) och även BAOBAB-festivalen,
som vi varit tillfrågade om i ett par års tid, men Bodil har inte kunnat då.
- Ev. samarbeta med en grupp elever som spelar folkmusik av olika slag som och deras lärare på
Kulturskolan i Malmö. Detta skulle kunna ske till hösten och att vi då gör en gemensam konsert.
Anneli Samuelsson i kören har en dotter, Miranda, som spelar där. Det skulle bli första gången vi
samarbetar med andra musiker, vilket kan bli inspirerande och utvecklande.
-Äldreboendeturné vill vi göra, dvs. sjunga på några äldreboenden en och samma dag, en lö eller
sö.
-Inspirationsdagen till hösten 2013 kommer vi att bjuda in en gäst.
-Vi vill gärna åka iväg på en sångresa till någon festival 2014.
-Sjunga fler sånger skrivna av kvinnor till minst 50%.
-Fortsätta på linjen att sjunga mer av den nyare pop och rocken, men förstås också behålla och
vidareutveckla folklig musik från både Sverige och andra länder. En sång från Eritrea ligger och
väntar på sin tur, t.ex.
Nedskrivet och berättat av ordföranden tillika musikaliska ledaren
Bodil Bendixon 26 feb 2013

