Hösten har börjat i ett närmast rasande tempo – Stor internationell körtävling i början av augusti,
nya körbarn, föräldramöte, rephelg, och stor härlig konsert med Martin Fröst! Nu i början av
hösten har vi fått en fråga om att medverka i ännu ett stort och trevligt sammanhang, mer om det
senare. Här kommer nu lite information om den närmaste tiden.
Må 16/9
To 19/9
Må 23/9
To 26/9
Fr 27/9
Må 30/9

rep 16-18 i 504 som vanligt
rep 16-18
rep 16-18
rep 16-18
Flickkörens legendariska höstfest! Mer information kommer.
rep 16-18

To 3/10
Sö 6/10

rep 16-18 samt extrastämma för fyllnadsval till styrelsen. Se separat kallelse.
KONSERT i Västerås Domkyrka kl. 18.00
Vi samarbetar i den här konserten med ännu en världsartist, denna gång
slagverkaren, kompositören och improvisationsmusikern Anders Åstrand. Vi sjunger
Äppelbo, Tystnaden (9orna), Watane, Music is my name, Svävar över äng (helt nytt
stycke, skrivet till Flickkören), Kyrie, Ancient Suite, Agnus Dei, Festive Alleluia, Joiku,
Härlig är jorden.

Må 7/10
To 10/10

rep 16-18
KONSERT på Musikaliska (Nybrokajen 11) kl. 19.00 tillsammans med Gosskören
Reptider och repertoar kommer.

Må 14/10 rep 16-18
To 17/10 rep 16-18
On 23/10 Gig på halvkör i Mälarsalen på Münchenbryggeriet för VIND 2019 – Nordens största
mötesplats för vindkraftsbranschen. Mer om evenemanget på vindkonferensen.se.
Preliminär samlingstid 08.30. Vi sjunger Silvy och någonting mer.
Må 24/10 rep 16-18
Sö 27/10 ERIC ERICSON-DAGEN i Eric Ericsonhallen kl. 18.00
Eric Ericson, “mannen bakom det svenska kör-undret”, högtidlighålls varje år i
oktober av Stiftelsen Eric Ericson Choral Center. Vid firandet, som brukar ske med en
stor konsert i den hall som fått namn efter honom själv, utdelas också ett antal priser
och utmärkelser till bemärkta personer i det svenska och internationella körlivet. I år
sjunger Flickkören och Orphei Drängars Veterankör vid konserten.
Se’n: H Ö S T L O V 😊 Därefter kommer … luciarepertoaren!
För löpande information och uppdateringar, se informationsbloggen: www.afinfo.se/aff
Forza Flickkören!
Hälsar

Fredrik

