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Jullovsbulle 2019 
Vi kan gå till jullov med stor tillfredsställelse och stolthet efter en 

alldeles makalöst fin höst! Vi har haft riktigt mycket att göra, och bara 

blivit bättre och bättre för varje utmaning. Kommer ni ihåg? I augusti var 

vi i Göteborg och tävlade – vi kom tvåa i barnkörstävlingen i konkurrens 

med körer från hela världen! Det är stort. Vi tog emot nya körbarn. Ni fick 

hoppa rakt in i Genesis med Martin Fröst. Och sedan två höstkonserter direkt på det, i Västerås 

och med Gosskören på Musikaliska. Och uruppförande av alldeles ny körmusik som ingen hört 

innan vi sjöng den. Eric Ericson-dagen, Sveriges körlivs nationaldag. Och så lucia. Många gig, och 

två luciakonserter. Så roligt vi har haft - ni är verkligen fantastiska!  

En nyhet. I oktober premiärsjöng vi Svävar över äng av Maria Lithell Flyg. Nu har vi fått ett 

stipendium från Musik i Syd för att Maria ska komponera ett alldeles nytt verk för oss! Fantastiskt 

spännande. Det nya verket kommer vi att premiärsjunga på en konsert i februari 2021.  

Förutom världens bästa jobb – att leda Flickkören – så undervisar jag i kör på Kungliga 

Musikhögskolan. Nu i januari kommer några av mina studenter att få möta Flickkören – och ni 

kommer att få möta dem. Två studenter kommer att jobba med er som en del av sin examination 

i körmetodik. Evelina och Jesper kommer dels att dirigera varsitt stycke som ni kan (Agnus Dei 

och The Joiku) och lära er varsitt nytt stycke som ni inte har sett förut. Dessutom kommer två 

studenter till, Rebecca och Staffan, som kommer att vara med när jag har en workshop med er 

där jag visar några saker som vi brukar göra. Bara follow the flow.  

To 9/1 rep 16-18 i 504, som vanligt. Välkomna tillbaka från jullovet       Vilken stämma 

var det som skulle fixa startfika … ?  

Må 13/1 rep 16-17.30 

To 16/1 rep 16-18. Då får vi besök av körledarstudenter från KMH.  

Må 20/1 rep 16-17.30 

To 23/1 rep 16-18 

Må 27/1 rep 16-17.30 

To 30/1 rep 16-18 

Må 3/2 rep 16-17.30 

To 6/2 rep 16-18 

Må 10/2 rep 16-17.30 

Torsdag 13/2 är det dags för Flickkörens legendariska Alla hjärtansdag-soaré i aulan på AF 

Norrmalm. En unik chans att se Flickkörens korister i full frihet. Solo, duett, smågrupper, hela 

kören. Sjung, spela, dansa. Vi har aulan bokad hela dagen för repetitioner, och vi planerar 

upplägget av dagen och kvällen tillsammans.  

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

God Jul och Gott Nytt År, stor kram till er alla 

hälsar Fredrik  
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