Vill du vara med i GöteborgsOperans & Röda Korsets
nya internationella kör?





Kören finns för dig som:
Gillar att sjunga med andra eller vill prova det
(du behöver inte tidigare erfarenhet!)
Vill skapa musik och scenkonst med människor
från olika länder
Vill jobba sida vid sida med professionella artister
Kan delta i våra repetitioner & konserter
Vi vill skapa en kör som speglar oss som bor här i
Göteborg idag. Vi söker alltså inte bara 60
personer utan 60 personer som har olika åldrar,
språk, nationaliteter, bakgrunder.
Vad är det för sånger & musik?
Vi kommer att sjunga folksånger som vi har samlat in
från människor som bor i Göteborg men kommer från
hela världen. Det blir en spännande blandning av
musikaliska stilar och språk. Tidigare har vi sjungit på
arabiska, assyriska, engelska, kurdiska, makedonska,
persiska, polska, spanska och svenska!

Den internationella kören, vår 2016. Fotograf Tilo Stengel.

Vad kommer vi att göra?
Målet är att skapa sceniska konserter, dvs vi ska jobba med rörelse, teater och kanske även dans och poesi. Det
beror delvis på vilka talanger och intressen som finns bland körsångarna! Projektet leds av två professionella
artister: Bo Wannefors (körledare) och Tina Glenvik (regissör). Resultat blir fina sceniska konserter.
Var? På GöteborgsOperan, Christina Nilssons gata, 411 04 (nära Nordstan)
Språk? Ni är välkomna oavsett vad ni har för språkkunskaper! Vi jobbar på svenska och engelska. Vi hjälper
gärna till med andra språk så mycket som möjligt.
När?
2 konserter på Lilla Scenen på GöteborgsOperan den 11 juni
 repetitioner på tisdagar i april och maj kl. 19.15 - 21.00
 lördagsrepetitioner den 13 maj och 3 juni, kl. 09.00 – 12.00
(med frukostbuffé! 😊)
 konsertvecka: 7 juni kl. 19.15 – 21.00, repetition den 10 juni
2 konserter på Stora Scenen på GöteborgsOperan den 16 augusti
 repetitioner den 8 och 10 augusti kl. 19.15 – 21.00
 konsertvecka: repetition den 15 augusti kvällstid
Den internationella kören, vår 2015. Fotograf Tilo Stengel.

Är du nyfiken? Har du frågor? Vill du vara med?
Ta gärna kontakt! Mejla till skapa@opera.se

