Körfestival Bornholm
Datum
Festivalen går av stapeln mellan den 21 maj till 24 maj 2020.
Deltagare
Festivalen har, sedan starten 2008, haft et stigande antal deltagare,. De två senaste åren har festivalen har
det varit rekordmånga deltagare, hela 550 sångare från Norge, Sverige, Finland och Danmark.
Nyhetsbrev
Fram till festivalen skickar vi regelbundet ut nyhetsbrev, där det står praktisk information, datum, tid –
nästa nyhetsbrev, material vi skickar ut, returnering av material och när ni kan förvänta att motta ert
slutgiltiga program, som är utvecklat utifrån era önskemål.
Repertoar
På en del av Körfestival Bornholm arbetas det i 3 olika grupper/workshops med var sin repertoar, som alla
körerna som deltar i den aktuella gruppen, sjunger med i.
Vår dirigent under ”Körfestival Bornholm”, Steffen Hyldig väljer i oktober månad en repertoar till de 3
grupperna samt 3 gemensamma nummer, som alla sångare skall öva på.
Det kommer att ges möjligt att öva på de gemensamma numren både fredag och lördag i anslutning till
konserterna.
Det är viktigt, att varje kör har lärt sig stämmorna hemifrån, både till den aktuella gruppen samt till de 3
gemensamma numren.
Uppehåll under festivalen
Under festivalen bor man antingen i semesterhus eller i stugor på en semesteranläggning, där det bara bor
deltagare i Körfestival Bornholm. Vi beräknar att det i ett semesterhus bor 4 personer i husets 2 dubbelrum
med 2 enkelsängar i varje. Dessutom finns det vardagsrum med kök, dusch/wc och egen terrass till varje
stuga.
Mot ett tillägg är det möjligt att bo färre personer i husen/stugorna.
I fritidshus:
3 personer i varje hus – tillägg per person SEK 330 (Svarande till 1 dubbelrum och 1 enkelrum)
2 personer i varje hus – tillägg per person SEK 830 (Svarande till 2 enkelrum)
1 person i varje hus – tillägg per person SEK 1 690
I stugorna bor man också 4 personer tillsammans, men det är inte dusch/wc i stugan, utan i en
sidobyggnad.
En beskrivelse av semesteranläggningarna finns på www.korfestival-bornholm.se eller på www.semesterbornholm.se – tryck på knappen ”Här kan du bo”.

Morgonmöten
Under uppehållet hålls det var dag ett morgonmöte på semesteranläggningen, där ni bor. Över en kopp
kaffe/thé genomgår vi dagens program, och ni får möjlighet att ställa frågor, samt får tips och idéer till
platser som kan vara intressanta att besöka.
Egna konserter
Under festivalen har ni möjlighet att hålla era egna konserter, eventuellt tillsammans med en annan kör,
om ni så önskar.
Vi arrangerar mycket gärna konserterna, som alltid är gratis för publiken. Samtidigt ordnar vi program till
publiken, publicitet och reklam i de bornholmska medierna, samt annonsering av konserten/konserterna.
Välkomstkväll i Gudhjem
Välkomstkvällen blir i det vackra och speciella fiskeläget Gudhjem, som ligger på en brant berggrund med
utsikt över Östersjön. Det historiska fiskeläget är den perfekta ramen för massor av sång. Gudhjems
restauranger, cafeer, kyrko, museer,rökeri och det goda skeppet M/S Ertholm öppnar dörrarna för sång,
allsång och uppträdanden.
Det kommer att vara kort avstånd mellan sångställena så att man kan cirkulera under kvällens gång – njuta
av sången, möta andra deltagare och naturligtvis också själv medverka.
Gemensamma konserter och festkväll
Vi arrangerar både gemensamma konserter liksom festkväll med god mat, vin och – naturligvis – sång.
Konsert i närområdet
I närområdet kombinerar vi övning av de gemensamma numren med möjligheten att hålla en egen konsert,
där varje kör får möjlighet att ge ett smakprov på deras repertoar. Evenemanget äger rum fredag
förmiddag.
Sång inom spektakulära ramar
Uppe på Bornholms norra spets tronar borgruinen ”Hammershus” och bildar ramen för fredagens
konserter.
Som en trevlig start skall ni möta en av ”borgens invånare”, som har bott på ”Hammershus” i flera hundra
år. Han kan berätta mycket levande om spännande händelser på borgen mellan soldater, gott folk, bönder
och dåligt folk, som han kan minnas från ”sin barndom”.
På borgen kommer det att vara 3 konsertplatser, och varje kör får möjlighet att hålla en konsert på ca.20
minuter. Före och efter respektive körs konsert, kan man gå runt och höra de andra körerna sjunga i de
historiska omgivningarna.
Gemensam konsert i Rønne
Till lördagens konsert i Rønne väljs i förväg en gemensam repertoar bland tre möjliga repertoarer, där varje

repertoar består av tre sånger. Ni övar fredag i samband med ”koncerten i lokalområdet” och ni kan
”finslipa” lördag före den gemensamma koncerten i Skt. Nicolai Kirke.
Slutkonserten inleds med repertoaret från var och en av de tre grupperna och avslutas med de tre
gemensamma numren, där alla sångare från de tre grupperna sjunger gemensamt i kyrkan.
Festafton
Efter, den alltid välbesökta, konsert i ”Skt. Nicolai Kirke” i Rønne, är det dags för festafton. Det ges
möjlighet att byta till ”civila kläder” innan festkvällen börjar. Under och efter middagen vill det vara dans
och musik, kryddat med inslag från ”scenen är din”, (dubbelscen) där alla körer och alla deltagare får
möjlighet att uppträda på oformellt vis.
Marknadsföring av festivalen
Vi ser till att festivalen marknadsförs genom annonsering, och att den blir omtalad i de lokala medierna –
tidningar, tv och radio samt diverse onlinekalendrar och webbadresser. Dessutom hänger vi upp affischer
på hela Bornholm.
Detta är endast en orientering om programmet. Alle detaljer kommer vi att återvända till i förbindelse med
den fortlöpande informationen som vi skickar till er.
Vi hoppas att ni kan använda denna korta genomgång i er fortsatta planering!

Med vänlig hälsning
Group Bornholm

Jacob Lund

