Verksamhetsberättelse för Föreningen Röster Utan Gränsers åttonde verksamhetsår
2016-01-01 – 2016-12-31 och Verksamhetsplan för 2017.
Kören repeterar I Studiefrämjandets stora sal på Ystadsgatan 53 tisdagkvällar mellan 18.30 –
21.00.
Första ordinarie tisdagsrepet under våren var 12 jan, och sista var 26 april.
Bodil tog semester de fyra sista körrepetitionerna på vårterminen. Då leddes kören av vikarien
Sanna Martin.
Första ordinarie tisdagsrepet under hösten var 6 sep och sista träffen var 29 nov.
Vi hade 2 inspirationsdagar 10 jan och 28 aug.
Vi hade, under höstterminen, ett underbart samarbete med Kör Utopi, som Sanna Martin leder. Det
resulterade i 2 fantastiska konserter i nov. Se datum nedan.
Antalet medlemmar var vid årets slut 104. Vi har under året tagit in 29 nya körmedlemmar.
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 Margareta Sjöö
Suppleant Jacqueline Postma
Förutom styrelsen har föreningen som
Revisor Karin Rosén
Revisor Annica Ericsson
Revisorssuppleant Lisa Larsson
Valberedningen har bestått av: Monica Swahn-Olsson, Lena Drenner och Margareta Dybeck.
Följande sångtillfällen har vi haft förutom de vanliga repen:
18 feb sjöng vi på en fest för nyanlända flyktingar arrangerad av IM.
8 mars sjöng vi som vanligt på Kirseberg, nu i Kirsebergsteatern. Detta filmades av
körmedlemmen Ingegerd Hellén-Halmes man Uffe. Tack för det!
14 maj sjöng vi på stan med start på Gustav Adolfs torg och sedan hade vi picknick.
6 nov träffades vi i Röster Utan gränser och Kör Utopi för en intensiv och fruktbar körövning inför
konserten veckan därpå. Några körmedlemmar i de respektive körerna har också besökt
varandras övningar vid ett par tillfällen.
13 november hade vi tillsammans med Kör Utopi två bejublade konserter på Barnens scen i
Malmö Folkets park. Detta filmades av körmedlemmen Ingegerd Hellén-Halmes man Uffe. Tack för
det!
3 dec sjöng vi på stan med lyckat väder och samlade mycket och uppskattande publik på bl.a.
Gustav Adolfs torg. Sedan vi en mycket trevlig glöggträff hos Lisa Larsson.

20 dec sjöng vi på PTSD-centret i Malmö, för att ge glädje och språkträning till deltagande där.

Verksamhetsplan för Röster Utan Gränser året 2017
- Kören vill fortsätta att sjunga i sammanhang där vi kan stödja människor som kommit till vårt land
och behöver stöd i form av sångglädje och språkstöd som körsången ju innebär. Vi kommer t.ex.
att sjunga 17 feb, 17 april och ev 21 april med de som går på Sfi på PTSD-centret i Malmö. Vi
planerar också att hålla en konsert/workshop på någon av Sfi-skolorna i Malmö på kvällstid. Det
finns också planer på att öppna kören på så sätt att nyanlända och ännu inte etablerade (i
samhället) kvinnor ska kunna vara med gratis, detta är under diskussion.
- Vi gör ett framträdande vid 8 mars-firandet i Kirsebergsteatern. Som gästsolist har vi Carolina
Calderon, som jobbar i receptionen på Studiefrämjandet.
- Lördagen 8 april sjunger vi på Rosengårds centrum, kanske också i Rosengårds Folkets hus.
- 22 maj har vi en öppen workshop på Stadsbiblioteket i Malmö.
- Vi kommer att lämna in en aktivitetsbeskrivning till NAD. Aktiviteten består i att en mindre grupp,
10 - 15 kvinnor ur kören som kan och vill dagtid sjunger tillsammans med 10 - 15 nyanlända och
ännu inte etablerade (i samhället) kvinnor. Det gör vi 5 - 10 gånger. Sen hoppas vi att det
kommer att bli av, vi är i detta fallet beroende av att Arbetsförmedlingen som samarbetar med
NAD kring en sådan här typ av projekt nappar på vår aktivitetsbeskrivning. NAD står för Nätverk
Aktivitet - Delaktighet. Projektet är ett delprojekt i utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne.
Syftet med projektet är att utveckla nya metoder för hur idéburen och offentlig sektor kan
samverka inom ramen för etableringen. Detta för att kunna erbjuda nyanlända möjligheten att
komma ut i föreningslivet och på så vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och
förbättra sin hälsa.
- Vi kommer att delta med ett framträdande vid Österlens körfestival på Christinehofs slott må 24
juli.
- Vi planerar att till hösten, göra ett samarbete med Spontankören i Lund, en kör som Bodil
Bendixon också leder. Tanken är att göra en konsert på gator och torg i både Malmö och Lund.
För övrigt fortsätter kören att sjunga sin repertoar med både enkla sånger som är lätta att lära in
och en och annan mer komplex sång. Blandad repertoar från både körmedlemmarnas, Bodils
egna önskemål och sånger som väljs ut och dessutom specialkomponeras utifrån vår strävan att
sjunga för människor som behöver stöd.
Nedskrivet av ordföranden tillika musikaliska ledaren
Bodil Bendixon 19 feb 2017

