Verksamhetsberättelse för Föreningen Röster Utan Gränsers sjätte verksamhetsår
2014-01-01 - 2014-12-31
Kören repeterar I Studiefrämjandets stora sal på Ystadsgatan 53 tisdagkvällar mellan 18.30 – 21.30.
Första ordinarie tisdagsrepet under våren var 11 feb, och sista var 13 maj. Vi åkte 17 maj, som en allra sista
körträff för terminen till Köpenhamn och sjöng på gator och torg - en härlig avslutning och tur med vädret
hade vi!
Första ordinarie tisdagsrepet under hösten var 9 sep och sista var 16 dec, då Sanna Martin vikarierade för
Bodil eftersom hon då opererade sin rygg.
Vi hade 2 inspirationsdagar, 2 feb resp 31 aug (då skulle vi haft Emma Denwards som inspiratör, men hon
regnade bort och också halva kören som kämpade med översvämningarna som uppkommit pga ett stort
regnoväder!), som en härlig kick vid terminsstarten.
Varje stämma hade varsitt längre stämrep under varje termin, 20.30 – 21.30.
Vi hade ett extrarep, 13.30 – 16.30, 2 mars för nya körmedlemmar som en hjälp att komma in i alla de
sånger som finns på vår repertoar. Även mer erfarna medlemmar har kommit.
Antalet medlemmar var vid årets slut 109. Vi har under året tagit in 20 nya körmedlemmar. Medeltalet som
kommit på körövningarna har under året varit 57.
Styrelsen har haft 3 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 Jacqueline Postma
Förutom styrelsen har föreningen som
Revisor Karin Rosén
Revisor Annica Ericsson
Revisorssuppleant Lisa Larsson
Valberedningen har bestått av: Ingrid Nilsson, Lena Drenner och Marianne Andersen
Följande har hänt under året:
- 8 mars sjöng vi som vanligt på kvinnofesten Kirseberg Kultur- och Fritidshus
- 11 mars sjöng vi på ett Fi-möte på Moriskan
- 6 april hade vi en konsert tillsammans med en folkmusikgrupp, Låtlaget, från Malmö kulturskola.
Detta föregicks av ett par gemensamma rep, där mötet med ungdomarna och deras ledare Sara Tufvesson
var varmt och livgivande och vi gjorde härlig musik ihop.
- 12 juni deltog vi i ett körmedley på Malmö Feministiska festival i Folkets Park. En fantastisk stämning!
- 13 juni sjöng vi på Nordiskt Forums fria scen Parks, Malmö Arena. Där hade vi ett underbart möte med
kvinnor från olika länder.
- 27 juli bjöd körens Carina Sehlin in oss till sin UNDERBARA trädgård. Vi hade picknick och sjöng i den
fantastiska sommarhettan! Mycket trevligt initiativ Carina, TACK!
- 1 oktober deltog vi i Malmö Kulturskolas konsert för Världens barn. Det gladde oss att även Miriam Aida
sjöng där och vi sjöng några sånger tillsammans med henne.
- 7 dec sjöng vi inne på Triangelns köpcenter och drack sedan traditionsenligt glögg hos Lisa Larsson i kören
på gamla Väster där hon bor. TACK Lisa!
Framtidsplaner/idéer för 2015
- Sjunga på Kirseberg vid kvinnofesten 8 mars.
- Sjunga på olika ställen i Malmö ute på gator och torg. Gärna på ställen som behöver muntras upp…Detta
tycker kören mycket om, och det är ett sätt för oss att fylla vårt jubileumsår - 10 år har vi funnits! Vi har
avsatt följande dagar: 12 april, 23 maj, 13 juni, 15 aug, 19 sep, 24 okt, 28 nov. Detta får ersätta det stora
projekt med Romele Damorkester och Clownen Viveka som vi verkligen ville göra, men vi fick bara en
bråkdel av de pengar vi sökte. Därför kunde vi inte genomföra det, suck.
- Medverka i en Allsångskonsert 15 juli i Pildammsteatern där Miriam Aïda står för värdskapet.
Nedskrivet och berättat av ordföranden tillika musikaliska ledaren
Bodil Bendixon 6 februari 2014

