
  

 

fredrik.winberg@stockholm.se 

  

Jag (elevs namn) ………………………………………………………….. tackar härmed JA 
till min plats i Adolf Fredriks Flickkör med start hösten 2018.  

Adolf Fredriks Flickkör är av profilkörerna vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm. Kören har gjort sig 

känd för sin speciella klang och har genom åren tagit emot en lång rad utmärkelser både i Sverige och 

utomlands. Många av de körmedlemmar som passerat har gjort sig kända som sångerskor på egen hand 

inom spridda genrer som opera, jazz och pop. Eftersom kören är knuten till årskurs sex till nio byts 

medlemmarna hela tiden ut. Varje år handplockas nya körmedlemmar då de äldsta i årskurs nio går ut Adolf 

Fredriks Musikklasser och därmed lämnar kören. Trots att hela kören är helt utbytt vart fjärde år, finns den 

speciella andan i kören kvar och om den vittnar medlemmar från flera generationer. Den andan utmärks 

kanske framför allt genom att medlemmar i Adolf Fredriks Flickkör inte bara sjunger vackert ihop, utan också 

blir riktigt fina kompisar – ofta för livet. Följ kören på www.facebook.com/afgirlschoir 

Flickkören repeterar på Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm måndagar och torsdagar 

kl. 15.45-18.00 och dessa rep är obligatoriska i sin helhet, liksom övrig verksamhet i kören.  

I höst kommer vi bland annat resa till Kroatien 22-26 september (gäller bara den ”gamla” 

kören). Vi har idag inplanerade konserter 18 oktober, 8 och 13 december, en workshop 19-

20 oktober. Därutöver tillkommer en del sånguppdrag som kan dyka upp under terminen 

med kortare varsel. Titta i kalendern framöver och se hur det ser ut att fungera och att 

denna verksamhet är något som ni kan ställa upp helhjärtat i.  

 

Föräldrars/vårdnadshavares namn: 

 

………………………………………         ………………………………………      

 

Epostadresser till er:  

 

………………………………………         ………………………………………      

 

 

Datum: ……………………………. 

 

 

Flickkorists namnteckning:  ………………………………………   
     

____________________________________________________________________ 

Lämna denna lapp till Fredrik senast fredag 8 juni (avslutningsdagen). Kan även scannas/fotas 

och mailas. Mer information om terminsstart, nästa läsårs kalendarium och formell anslutning 

till kören i egenskap av förening kommer under sommaren till ovan anmäld epostadress. 

 

Med vänliga hälsningar 

Fredrik Winberg, dirigent och konstnärlig ledare för Adolf Fredriks Flickkör 

mailto:fredrik.winberg@stockholm.se
http://www.facebook.com/afgirlschoir

