Verksamhetsberättelse för Föreningen Röster Utan Gränsers nioende verksamhetsår
2017-01-01 – 2017-12-31 och Verksamhetsplan för 2018
Kören repeterar I Studiefrämjandets stora sal på Ystadsgatan 53 tisdagkvällar mellan 18.30 –
21.00. 12 gånger per termin.
Första ordinarie tisdagsrepet under våren var 24 jan, och sista var 25 april.
Första ordinarie tisdagsrepet under hösten var 5 sep och sista träffen var 5 dec.
Antalet medlemmar var vid årets slut 92. Styrelsen har haft 2 möten och har bestått av:
Ordförande Bodil Bendixon
Kassör Gun Ström
Sekreterare Carina Sehlin
Ledamot Maj-Britt Adamsson
Ledamot Miriam Hansson Zacchau
Suppleant Ingrid Nilsson
Suppleant Jacqueline Postma
Förutom styrelsen har föreningen som
Revisor Karin Rosén
Revisor Annica Ericsson
Revisorssuppleant Lisa Larsson
Valberedningen har bestått av: Monica Swahn-Olsson och Monika Norell
Följande sångtillfällen har vi haft förutom de vanliga repen:
17 feb sjöng vi på PTSD-centret i Malmö
8 mars sjöng vi som vanligt vid Kirsebergs 8 mars firande. Vi fortsatte sedan till Rosengårds folkets
hus och sjöng även där.
17 mars sjöng vi på PTSD-centret i Malmö
8 april sjöng vi i Rosengårds center på ett par olika platser - sen blev vi bjudna på mat av
kvinnorna i Rosengårds Folkets Hus som tack för att vi sjöng där 8 mars
21 april sjöng vi på PTSD-centret i Malmö
9 maj sjöng vi vid en kursavslutning i cykelkursen Cykla för Livet
22 maj sjöng vi med sugna provapåare på Stadsbibblan
24 juli deltog vi i Österlens Körfestival Österlen, vi gjorde en egen konsert, och sjöng då också en
sång tillsammans med Spontankören från Lund
4 okt deltog kören, under ledning av Sanna Martin, vid ett firande av Violeta Parra, på malmö
Centralstation
21-22 okt deltog kören i en workshop/performance på Moderna Museet i Malmö
28 okt sjöng kören ett inledande första nummer vid konserten ”Latinamerikans musik utan gränser
2017”, på Studiefrämjandet

5 nov sjöng kören vid lunchtid på Malmö Live i samband med ett arrangemang kring diabetes,
anordnat av bl.a. Lunds Universitet
2 dec sjöng kören på Feministisk Kulmarknad på Sofielunds Folkets Hus
Verksamhetsplan för Röster Utan Gränser året 2018
- 8 mars sjunger vi i Kirseberg i samband med firandet av Internationella kvinnodagen.
Under våren kommer vi att ha ett samarbete med Spontankören i Lund. Den kören leds också av
Bodil Bendixon. Som gitarrist medverkar Sanna Martin. Vi kommer att ha en inledande workshop
och en vecka senare två konserter:
- Sö 15 april: En workshop 13.30 - 17.00 där vi och Spontankören från Lund är i Stora salen och
sjunger ihop oss inför gatukonserter som vi kommer att hålla tillsammans, en i Lund och en i
Malmö.
- Lö 21 april: Gatukonserter kl 12.00 - 12.40 i Lund och 14.40 - 15.20 i Malmö
Kören letar i skrivande stund efter ny körledare efter Bodil som leder kören fram till sommaren
2018. Fre 18 maj har vi fest i Rosengårds Folkets Hus, för att få bada och frossa i en massa
sånger från den tiden som Bodil varit köreldare. Och så äter och dricker vi förstås!
- Hösten 2018 kommer kören att ha en ny körledare som fortätter att jobba i denna anda:
Vi är en kör för alla som identifierar sig som kvinnor, många av oss har lång erfarenhet av livet och
vi älskar att sjunga om både skoj och allvar. Vår kör har inget inträdesprov utan vi arbetar efter
devisen ”kan du andas kan du sjunga”. Vi ställer inga krav på att deltagarna ska kunna noter, men
vi räknar med att få såväl noter som text och ljudfiler tillgängliga för att kunna träna mellan
övningarna. Vi sjunger ofta på gator och torg, gärna i samarbete med andra körer.
Nedskrivet av
Bodil Bendixon 28 feb 2018

