
Dagarna innan höstlovet gick vi in i Abrahamsbergskyrkan för att spela in delar av vår 

repertoar. Det blev en riktig högtidsstund! Laddade och motiverade Flickkorister och 

många vackra toner. Jättebra fokus och idogt arbete. Det är en ganska speciell situation 

att spela in, ställer andra krav än vanligt, och man får också syn på musiken på ett nytt 

sätt. Mycket spännande – och vi gjorde det mycket bra! Exakt hur slutresultatet ska 

gestalta sig återkommer jag till. Någon form av försmak ska jag försöka lägga ut.  

Nu är det väldigt snart lucia! När jag skriver detta är det den 12:e … imorgon är det precis 

en månad kvar. I år blir i stort sett ingenting kring lucia som vanligt. Luciagig till exempel. 

De allra flesta av våra uppdragsgivare har i princip stängt ned sina kontor – så det finns 

inga att gå och sjunga för, så att säga. Dock kommer vi att försöka sälja ”digitala 

luciatåg”. Vi har redan ett par uppdragsgivare, samt ett produktionsbolag, som vi ska 

spela in för. Vi ska även göra årets samarbete med Svenska ambassaden i Paris. Tyvärr 

kommer det inte i år innebära att vi reser dit, utan det blir i digital form. Det innebär att vi 

måste vara lusseklara redan i slutet av november. Börja kolla utrustningen redan nu! 

Linnet ska vara helt, rent, vitt, struket, förstås. Och fotsidt, dvs: linnet ska sluta i höjd 

med fotknölarna – inte högre. Så för er som växer kan det vara läge att kolla om man 

måste uppdatera garderoben, sy om … ja, ni vet. Börja också leta krans! Och kransrutiner 

kan ni ju sedan tidigare; förvara den i en plastpåse i frysen när den inte används o.s.v. … 

Band i midjan 5-7 cm brett. Linda kransen med rött sidenband 1 cm brett.  

Luciakonserterna ser i år ut att bli fyra till antalet! Det har dels att göra med att vi känner 

behovet av att dubblera konserten i Norrmalmskyrkan. Just nu ska man inte gå på 

konsert alls, säger Folkhälsomyndigheten, men lyfts dessa striktare rekommendationer 

så är det för nävarande fortfarande 50 personer som gäller i publiken. Då vill vi försöka 

öppna upp så mycket vi kan för publik på plats i salongen. Och med två konserter kan vi 

åtminstone ta emot 100. Dessutom har vi fått förfrågan att sjunga två luciakonserter i 

Storkyrkan fredag 11/12.  

Kort om information: följ den gamla informationsbloggen, www.afinfo.se/aff, det får bli 

den som är den centrala kanalen. Det kommer även att komma frågor från ordförande 

Lotta via epost. Flickorna har en kanal i Teams, samt en gruppchatt, där jag tar eventuell 

snabbinformation direkt med Flickorna.   

Följ gärna kalendern också. Länk finns på bloggen.  

Det kan bli ändringar, fråndrag och tillägg! Det kommer till exempel att tillkomma en studioinspelning 

någonstans i slutet av november, datum för den finns inte ännu. Håll koll på blogg och kalender. Och prata 

med din Flickkorist!  

må 16/11 rep 

to 19/11 rep 

må 23/11 rep (Niorna behöver ha kommit överens om en lucia inför inspelningen på torsdag) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a703ba54377694f0a8cdc874f684d775f%40thread.tacv2/conversations?groupId=da753e43-19a3-43a5-8592-272de7b351c9&tenantId=e36726e9-4d94-4a77-be61-d4597f4acd02
http://www.afinfo.se/aff
http://www.afgirlschoir.se/
http://www.afinfo.se/aff


to 26/11 Luciainspelning! Vi spelar in ett luciaprogram, som vi kommer att sälja som 

digitala luciatåg, i stället för de fysiska luciatåg vi inte kommer att kunna gå 

under pandemin. Vi ska också samarbeta med Svenska ambassaden i 

pandemin och deras luciafirande. Niorna behöver komma överens om vem 

som ska vara lucia. Säg till mig måndagen innan, så du kan få med dig 

luciakassen och förbereda kronan.  

må 30/11 rep 

(on 2/12 styrelsemöte) 

to 3/12 rep 

må 7/12 rep 

to 10/12 rep 

fr 11/12 luciakonserter i Storkyrkan kl. 18.00 & 20.00  

sö 13/12 luciakonserter i Norrmalmskyrkan kl. 17.00 & 19.00.  

må 14/12 ledigt! Pusta ut efter helgen  

ti 15/12 luciagig-inspelning. Troligen eftermiddag. Bara 15 personer, niorna plus 

Claudia, Agnes H, Helmi och Tova. Niorna kommer överens om vem som är 

lucia. (Du måste byta med någon om du av någon anledning inte kan. Börja fråga i tid!)  

to 17/12 sista repet. Julmys!  

Sedan går vi på jullov! Januari kommer att börja med en rivstart; lördag 23 januari ska vi 

vara helt klara för att spela in en världspremiär av ett alldeles nyskrivet stycke musik, 

beställt av Musik i Syd och skrivet just för oss, av Maria Lithell Flyg, som vi sjöng musik av 

förra året. Denna inspelning ska sedan sändas inom ramen för festivalen Lund 

Contemporary 5-7 februari. Mer om Lund Contemporary på deras hemsida: 

https://www.odeum.lu.se/lc. Ursprungsplanen var att vi skulle ha rest ner till Lund för att 

sjunga uruppförandet live, men på grund av det rådande pandemiläget kommer 

festivalen att bli digital.  

Vi får se fram emot vår traditionella Alla hjärtans dag-soaré, som just nu ser ut att bli av i 

aulan måndag 15 februari – vi hoppas att ni får komma dit då!  

Det är kul när det är kul i Flickkören  

tycker 

 

https://www.odeum.lu.se/lc

