European Choir Games – En internationell korfestival i Goteborg
I den internationella festivalarrangören INTERKULTUR skrivs ett nytt kapitel 2019: 3-10 augusti
går Grand Prix of Nations av stapeln, tillika de fjärde Europeiska körspelen. Efter att körspelen
har hållits i Graz, Magdeburg och Riga har turen nu kommit till Sverige och Göteborg. Europeiska
körer av alla sorter, storlekar och inriktning inbjuds till en färgrik hyllning till körmusiken.

Korfestival
Tävling
Flickkören tävlar i två kategorier: A1 – Childrens Choir och S – Sacred Music A Cappella. De ligger
båda i del två (7-10 augusti) av festivalen.
Tack vare att vi tagit tre förstapris med hög poäng i den internationella körtävlingen IstraMusica i
Kroatien september 2018 är vi kvalificerade för den högsta tävlingsklassen, Grand Prix of
Nations.

Friendship concert
Under festivalen anordnas partnerkonserter, där två deltagande körer möts. Vi kommer att göra
en konsert, men vi vet ännu inte vilken kör vi möter.

Fredrik Winberg, dirigent & konstnärlig ledare • fredrik.winberg@stockholm.se • 070-719 26 22
Adolf Fredriks Flickkör • Adolf Fredriks musikklasser • Box 6267, 102 31 Stockholm • www.afgirlschoir.se

Schematiskt schema
Tisdag 6 augusti
Repdag på AF Norrmalm! Cirkatider 9-17. Extrarepet är givetvis lika obligatoriskt som resan.

Onsdag 7 augusti
Morgon/f.m. tågresa Sthlm-Gbg
Körparad, repetitioner, eventuellt konsert. Närmare specificerat schema följer.

Torsdag 8 – lördag 10 augusti
Tävlingar, repetitioner, vänskapskonsert.
Lördag eftermiddag: prisutdelningsceremoni
Lördag kväll: avslutande galakonsert

Söndag 11 augusti
Lugn morgon. Eftersnack och mys.
Vid lunchtid/e.m.: hemresa.

Ekonomi
Anmälningsavgiften för kören är 500 €.

Boende
Vi kommer att bo i flerbäddsrum med gemensam dusch. Priset per person inkl. frukost är 232 €.
Vi har ännu inte uppgift om vilket vandrarhem vi bor på. Vi äter frukost där, och eventuella
födoämnesöverkänsligheter kommer att meddelas hotellet i förväg.

Resa
Vi planerar att åka till Göteborg med tåg på morgonen 7 augusti och åter igen vid lunchtid eller
eftermiddag söndag 11 augusti.
Tack vare att vi anmält oss tidigt och håller sluttider för betalning och annat så kan vi hålla
kostnaderna nere, men resan är ändå en ganska kostsam historia.

Anmalan
Först och främst musikaliskt, men även för slutbetalning, rumsbokning och tågbiljetter, så måste
vi veta vilken kör vi reser med. Därför vill vi ha en bindande anmälan senast 8 mars.
Du mailar till admin@afgirlschoir.se.
Anmälan är bindande. Tack vare att vi anmält oss tidigt och håller sluttider för betalning och
annat så kan vi hålla kostnaderna nere. Kören står för hela resekostnaden för varje körsångare
samt medföljande vuxna (Det kan tillkomma kostnad för någon lunch eller middag.)
Skulle du av någon anledning hoppa av resan behöver vi täckning med 3.000 kr för de kostnader
som kören ändå har för den uteblivna koristen (anmälningsavgift, boende, resekostnader).
Avbokar du på grund av sjukdom gäller läkarintyg och villkoren i din hemförsäkring.
Välkommen med på detta sångäventyr!
Det blir kul, tycker
Fredrik

