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Flickkörsbulletin november 2019 
Efter en intensiv terminsstart, med både stor körtävling, välkomnande av körbarnen och ett flertal 

konserter i september och oktober kom det en lite lugnare period. Nu är det äntligen november 

och vi har börjat förbereda årets ljusaste höjdpunkt: luciakonserten med Adolf Fredriks Flickkör! 

Biljetterna är släppta – se till att du hinner förse dig med bästa platsen. Och ta med mormor, 

faster, grannar, chefen …  Biljetter finns på Billetto.se.  

Först en liten återkoppling till senaste konserten 27 oktober. En fjärdedel av Flickorna fanns inte 

med. Det fungerar givetvis inte. Konserten planerades in när terminen redan hade börjat så 

informationen fanns inte vid terminsstart, det är alldeles riktigt. Det beror helt enkelt på att 

frågan inte kom förrän i september. Jag och styrelsen jobbar för att ge så absolut god 

framförhållning som det alls är möjligt. Vi behöver även ha kommunikation åt andra hållet i 

gengäld. Att upptäcka en eller två dagar innan, eller samma dag, att en resa krockar med konsert 

eller liknande fungerar inte. Och att inte höra av sig alls och bara utebli kan jag överhuvudtaget 

inte acceptera.  

Med det sagt vill jag också tillägga en reservation för ändringar och tillägg i den information som 

följer nedan – det kan ännu tillkomma något gig exempelvis.  

Må 18/11 rep 16-18. Läxa: Tindra. God afton Münzing. Christmas is coming. 

To 21/11 rep 16-18. Soloprovsjuningar! Man provsjunger med den sång som man vill sjunga 

solo på. Det innebär att man behöver ha lärt sig solot. Inte all text, än. Läxa: 

Goderafton härinne. Det är en ros-kanon. Marias vaggsång. Stilla natt. Vaknen 

och glädjens. 

Vilka sånger är det solo på? Står i och för sig i häftena, men: Goderafton härinne. 

Vaknen och glädjens (första sången). Balulalow. Julängeln. Ev. Det är en ros-

kanon. Stilla natt, duett, och vi kan ha två duettpar. Marias vaggsång.  

Må 25/11 rep 16-18. Läxa: När det lider mot jul. Sångarhyllning. Deck the hall. Makalösa 

stjärna. 

To 28/11  rep 16-18. Läxa: Lusse lella. Stig in Lucia. Dalsland. 

Gig för Läkemedelsakademien. Stela änglar 

sjunger. Det ligger nära skolan, så vi 

promenerar dit efter repet. Glöm inte 

Flickkörsdräkten. Vi sjunger Tindra, 

Christmas is coming, Sångarhyllning och ett 

par sånger till.  

Må 2/12 rep 16-18. Läxa: Sankta Trollsejd. 8or 9or 

Sankt Staffans visa. Årskurspotpurriet.  

To 5/12 rep 16-18. Läxa: hela Staffanscollaget. Jingle 

bells, med koreografi. 7or8or9or:  Wolcum, 

Balulalow, This little babe.  

Må 9/12 rep 16-18. Allt utantill.  

To 12/12 konsert i Ytterjärna. Preliminära tider:  

 8.30 går bussen från Cityterminalen 

 12.12 konsert i Ytterjärna 

 14.15 går bussen tillbaka, framme ca 

 15.15 på Cityterminalen.  

 Ingen repetition på eftermiddagen efter konserten.  

Fr 13/12 Årets luciakonsert! Om din klass har luciamorgon sjunger du med din klass. Men 

därefter går du inte tillbaka till skolan, utan hem och vilar. Du ska absolut inte 

följa med din klass runt och gigga. På eftermiddagen har Flickkören två gig, ett för 

varje halvkör. Närmare information om det kommer när det närmar sig. Sedan 

träffas vi i Norrmalmskyrkan kl. 16.30 för genrep.  

Kolla bloggen vilken halvkör du 

tillhör. Om det är din halvkör 

som ska göra ett visst gig och du 

inte kan, så ska du själv ta 

ansvar för att kolla om någon i 

den andra halvkören kan byta 

med dig. Tala också om alla 

byten för Fredrik.  
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 KONSERT 19.30. Det är en riktigt lång dag, se till att du har laddat för den genom 

att sova ordentligt, hushålla med energin och med rösten. Din röst är oumbärlig! 

Må 16/12 16-17 terminens sista träff! JULLOV! Vilken årskurs fixar avslutningsfika?  

Vårterminens första repetition blir torsdag 9 januari; vanlig tid, vanlig plats! Vilken stämma fixar 

uppstartsfika?  

Läxa betyder: på den här repetitionen ska du kunna din stämma. Du behöver kunna den helt 

utantill senast repetitionen efter den varit läxa.  

För löpande information och uppdateringar, se alltid informationsbloggen: www.afinfo.se/aff  

Forza Flickkören! 

Hälsar Fredrik 
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