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Karl Jenkins Requiem

4-9 juli 2016

Leksands Folkhögskola
Konsert i Siljansnäs kyrka
lördag 9 juli kl 18:00

Dirigent: Bengt Ollén
Pianist: Henrik Löwenmark
Orkester: Södra Dalarnas Kammarorkester

Välkommen till Oratoriekören VOX!
Vi är en körförening som träffas varje sommar för att sätta upp ett
större verk tillsammans. Att få vara del av en stor kör med orkester
och göra fantastisk musik blir en sommarvecka att minnas!
Läs mer om VOX på www.oratoriekorenvox.se

Musikaliska ledare
Bengt Ollén - Konstnärlig och musikalisk
ledare, är utbildad vid Musikhögskolan i
Göteborg, och arbetar till vardags som lärare
i körsång vid Stockholms Musikgymnasium.
Han leder också Sofia Vokalensemble, som
haft stora framgångar internationellt.

Henrik Löwenmark - Vår uppskattade
Vem kan vara med?
Vi söker erfarna körsångare i alla åldrar. Vi repeterar intensivt i högt tempo,
var beredd på utmaningar, och kom gärna väl förberedd till kursen!

pianist som hjälper oss vid repetitionerna.
Henrik är utbildad vid Musikhögskolan i
Göteborg och arbetar vid Kulturamas
operastudio i Stockholm.

Lyssna på verket, t.ex. på Spotify, och läs noter.

Noter
Leksands Folkhögskola
- är platsen där vi repeterar, äter, sover och har allmänt trevligt.
Skolan ligger vackert placerad med utsikt över Siljan.
Läs mer på www.leksand.fhsk.se/

Karl Jenkins Requiem
Karl Jenkins (född 1944) är en brittisk musiker och kompositör.
Han har skrivit många populära verk, ofta för kör och orkester.
Hans Requiem, skrivet 2005, är mycket uppskattat av många.

Beställ dina noter själv!
Förslagsvis på: http://www.sheetmusicplus.com/
Requiem. Complete Vocal Score. Composed by Karl Jenkins.
BH Large Choral. 112 pages. Boosey & Hawkes #M060116841.
Published by Boosey & Hawkes (HL.48018952). Ca 150 Skr

ARRANGÖRER
VOX i samverkan med
Kulturens bildningsverksamhet

PRAKTISKA DETALJER
Tider: Kursen startar med repetition kl 14:00 måndagen 4 juli
och avslutas med konserten i Siljansnäs kyrka lördagen 9 juli kl 18:00.
Kursen kostar 5300:- för vuxna över 30 år / För yngre är priset 4300:Då ingår kursen, boende i dubbelrum samt all mat. Önskar man ordna eget boende,
eller vill ha enkelrum, eller något annat extra, ska detta anges vid anmälan så löser
vi det efter bästa förmåga. Sänglinne och handduk tar man med själv.
Klädsel m.m. vid konserten
Sopraner + Altar: svart lång kjol (ca 10 cm från golvet räknat),
vit långärmad blus, svarta skor och strumpor.
Tenorer + Basar: svart kostym och vit skjorta, svarta skor och strumpor.
VOX tillhandahåller utsmyckning i form av sjal/fluga.
Se till att ha svart körpärm eller svart omslag på boken.

ANMÄLAN - SENAST 20 MAJ
Skicka ett mail till VOX ordförande Kristina Post på mail

kristina.musik@gmail.com
Ange: Namn, adress, personnummer, stämma, telefonnummer, speciella kostbehov, vem du vill dela rum med,
samt om du vill ordna ditt boende på egen hand, eller något annat.
Berätta: Något om din körvana och kör/körer du vanligtvis sjunger i.
Betala: Sätt in din avgift på föreningens plusgirokonto 43 04 46-5.
Vänligen var mycket noggrann med att ange vem du är som betalar!

Välkommen med din anmälan!

