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Östersund 2–4 februari     Västerås 11–13 maj 
www.sensus.se/riksfest2018



Visten i Östersund
Två ”visten” om vardera 60 minuter ingår i program-
met. Valet av visten sker i ett andra steg efter anmälan. 
Vistena har fått namn efter samernas åtta årstider. 

Gidádálvve (vårvinter): Yogapass med YogaShala iHar-
moni. MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk 
yogaform. Efter passet får man Yogité.                                                                     

Gída (vår): Rituell dans med Ingrid Grahn. Till trum-
mans rytm, i cirkelns gemenskap får vi dansa oss igenom 
hela det spektra av känslor som ryms inom oss.

Gidágeisse (vårsommar): Scenisk framställning av 
körsång med Tove Thofelt. Vad kan vi göra med ett 
körstycke vid ett framförande när vi inte använder noter? 

Giesse (sommar): Sjung gospel med Camilla Karls-
son och Ingvar Bergner. Gospel uppmanar till 

glädje och hängivenhet i både kropp och själ, 
lovsång och uttryck.                     

Tjaktjageisse (höstsommar): Förnya arvet 
med Gary Graden som skapar ett möte       
 med den gregorianska sången genom 
nya lekfulla påhitt och infallsvinklar. 

Tjaktja (höst): Folkdans 
till fiolmusik med dansin-
struktör Petter Björnsson 
och spelkvinnan Amanda 
Michaelsdotter Eriksson. 

Tjaktjadálvve (höstvint-
er): Anti-aging för rösten 
med Gunhild Scheike och 
Peter Melin. Praktiska 
övningar för att behålla 
sångrösten hela livet.

Dálvve (vinter): Jojk – det 
äldsta sånguttrycket i Eu-
ropa. Med hjälp av Frode 
Fjellheim får du prova på.  

Foto: Göran Strand
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Repertoar
Eatnemen vuelie/Frode Fjellheim (Boosey & Hawkes)
Bereden väg för Herran/arr Simon Johnson (Echo)
Bereden väg för Herran/arr Anders Bond (Gehrmans musikförlag)
Vinterpsalm/Lars Åberg (laddas ner på www.sjungikyrkan.nu)
A night-peace/Judith Bingham (Edition Peters)
Symeons lovsång/Agneta Sköld (Gehrmans musikförlag)
Kring detta bord/Reibjörn Carlshamre (Wessmans musikförlag)
Agnus Dei/Håkan Alinder (Gehrmans musikförlag)
Maria rubens rosa/Ola Gjeilo (Gehrmans musikförlag)
I påskens glada tid/arr Jeremy J Bankson (Echo)
Kom, sommarljus/Lars Åberg (SKsf förlag/Wessmans)
Tack gode Gud, för allt som finns/arr John Rutter (Gehrmans)
Ur Requiem: Introit, Lux aeterna, In paradisum/Agneta Sköld  
(Gehrmans musikförlag)
Cantate Domino/Enrico Bossi
Psaltarpsalm tillkommer
(skickas till anmälda)

Ur programmet
Fredag
13 Inledningsgudstjänst 
Därefter repetitioner, middag och konserter
Lördag
08 Morgonbön
Förmiddagen: Repetitioner 
12 Lunch 
Eftermiddagen: Verkstäder 
Generalrepetition 
18 Musikgudstjänst 
20 Festmiddag
Söndag
09 Repetition
11 Festhögmässa
Enkel lunch
  

Det blir förstås fika också...

Östersund special
 Jämtland är ett sydsamiskt landskap. Just i början  
 på februari uppmärksammar vi att det var 100 
år sedan det första sametinget ägde rum i Öster-
sund och i Sverige. Vi framför Frode Fjellheims 
konsert ”Aejlies Gaaltije” i Stora Kyrkan på 
fredag kväll och samarbetar med Östersunds 
kommun. Stiftelsen Gaaltije erbjuder ett 
möte med sydsamisk mat, kultur, historia 
och hantverk.

 Festmiddag serveras på Gamla teatern  
 på lördagskvällen. Både mat och underhållning är 
sprunget från Jämtland. Här kommer det att bli glatt  
och festligt!

 Östersunds kommun har bidragit till en kasse med  
 vägledande innehåll. Den får du i mötesbyrån där du 
kan få hjälp med det mesta som behövs för din vistelse. 
Där finns också frukt, vatten och karameller. 

Foto: Petter Frisell

Tips för er som kommer tidigt
Ta en promenad i vår lilla stad, fika på något av våra fina 
kaféer, besök Turistbyrån eller Jamtli historieland. Jamtli 
är Jämtlands länsmuseum och består av ett friluftsområde 
med kulturhistoriska byggnader och miljöer samt ett 
inomhusmuseum. De har också en fin butik.
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Den som tycker att repertoaren är i mesta laget 
kan avstå från satser i Agneta Skölds Requiem

Med utrymme för lokala  
överraskningar och olikheter



Västerås special
 Välkommen till Västerås där du
 får möjlighet att sjunga i Västerås 
domkyrka, en stor katedral med rika 
konstskatter och med stark betydelse 
för reformationen i Sverige. Med sina tre stjärnor i Guide 
Michelin är Västerås domkyrka ”väl värd ett besök”. Du 
får vara med om spännande möten med nutida tonsät-
tare, både i sång och samtal. 

 Västerås är staden där både reformationen, pizzan,  
 H&M och ICA startade. 

 Under fredags kvällen avlöser körkonserterna var-
 andra. Lyssna på 
alla eller välj några!

 Efter lördagens  
 musikgudstjänst  
där du själv medverkar 
avslutar vi med en 
festkväll där olika 
buffébord är upp-
dukade på temat 
”Kyrkoåret runt”. 
Mycket sång, musik 
och skoj utlovas!

Verkstäder i Västerås
Två verkstadspass ingår i programmet. 
Varje verkstad pågår i 45 minuter. Valet 
av två verkstäder sker i ett andra steg ef-
ter anmälan. Dessa kan du välja mellan:

Min kropp, mitt instrument: Workshop för 
körsångare respektive körledare med professor 
Lena Hellström Färnlöf vid kammarmusikpro-
grammet på Mälardalens Högskola. 

Folkligt – koraler från dalatraditionen: 
Sjung dalakoraler under ledning av Anders 
Nyberg och Jennifer Ferguson. 

Ny musik för kyrkan: Ett sam-
tal med tonsättarna Judith Bing-
ham (bilden) och Agneta Sköld. 

Västerås – 1600-talets musikcentra till nutid: 
Följ med på en resa från den äldsta musiken till 
idag utifrån stiftsstädernas funktion som musikcentra. Du 
får också se några musikskatter i Västerås biblioteks stifts-
samlingar. 

Spanarna – framtidens körer i kyrkan? Med form från 
radioprogrammet Spanarna låter vi några intressanta 
personer ge sin syn på körens roll i kyrkan. 

Guidad promenad på 
Kyrkbacken: Vi visar en av 
Västerås allra äldsta delar, 
Kyrkbacken, och berättar 
några av de skrönor som 
beskriver livet i de trånga 
gränderna. 

Vandring i Tranströmers fotspår: Under många år bodde 
Tomas Tranströmer i Västerås. Följ med på en vandring 
och upptäck Tranströmers stenpoesi. 

Västerås domkyrka – Västerås största turistattraktion: 
Västerås domkyrka med sina äldsta delar från 1200-talet är 
en verklig sevärdhet, med tre stjärnor i Guide Michelin.                
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Arrangörer 
Sveriges Kyrkosångsförbund har arrangerat riksfester sedan 1927. 
Under 2018 i samarbete med Sensus samt Östersunds församling 
respektive Svenska kyrkan Västerås och Västerås stift.

Noter och övningsfiler
Deltagarna införskaffar noter själva och övar in dem före festen. 
Till hjälp finns övningsfiler på ScorX, vilka ingår i deltagaravgiften. 
Mer information om detta kommer till anmälda körsångare.

Hur går anmälan till?
Anmälan görs på sensus.se/riksfest2018. Anmälningstiden för 
Östersund är 1 september kl 9 till och med 31 oktober, för Västerås 
1 december kl 9 till och med 15 februari. Först till kvarn gäller. Så-
väl hela körer som enskilda körsångare är välkomna, utse gärna en 
person som anmäler alla från samma kör. I anmälan behövs upp-
gifter om person, kör och fakturering. Stämma, specialkost samt 

val av verkstäder anges i ett andra steg i anmälan, under november 
respektive februari-mars. Mer information om detta skickas till de 
anmälda efter anmälningstidens utgång..

Vad kostar det? 
Deltagaravgiften är 1 500 kr inklusive mat och festkväll. Hela 
avgiften faktureras efter att anmälningstiden har gått ut. Boende 
bokas och betalas av deltagarna själva. Tips på boende, som bokas 
med särskild kod, finns på riksfestsidan sensus.se/riksfest2018. 
Hotellrummen släpps till andra den 15 november i Östersund och 
9 mars i Västerås. 

Fler frågor?
Information om boende och övningsdagar med mera liksom mer 
detaljer om verkstäder och besökstips finns på riksfesthemsidan 
sensus.se/riksfest2018. Det går också bra att kontakta projekt-
ledare Marita Sköldberg, info@sjungikyrkan.nu, 070-2122166. 

Foto: Leon Grimaldi

Tips för er  
som kommer tidigare
 Vallby Friluftsmuseum Botaniska trädgården

 Mälarchoklaterian  Västmanlands läns museum 

 Båttur på Mälaren Skultuna Messingsbruk

 Saluhallen Slakteriet     Erikslunds shoppingcenter     

Foto: Clifford Shirley



NORDISK KIRKESANGSFEST 2018
       9–13 MAJ 2018 I ODENSE, DANMARK  www.nksf2018.dk

För er som vill uppleva mer av Odense och Fyn
  I H.C. Andersens fotspår           Segeltur på Odense å                    Egeskov Slott  

  Valdemar Slott, Tåsinge             Den romantiska trädgården på Sanderumgaard

Dessa utflykter erbjuds före och efter körfesten och bokas i samband med anmälan.

           Nordisk kyrkosångsfest anordnas vart fjärde år 
sedan 2002, för amatörkörer och professionella körer från 
hela Norden. 2018 har turen för första gången kommit till 
Danmark. Folkekirkens Ungdomskor är huvudarrangör 
för evenemanget. 700 körsångare välkomnas till Danmarks 
tredje största stad, stiftsstad i Fyns stift.

Deltagarna är med i fem olika grupper med delvis olika 
svårighetsgrad. Grupperna leds av körledare från alla 
nordiska länder. Det blir också mycket gemensam allsång 
på alla nordiska språk.           

            
           Programmet i korthet
Onsdag 9 maj  
18:30 Välkomnande i Odense kyrka
19:45 Repetition 
21:30 Möjlighet till Aftersinging

Torsdag 10 maj
På morgonen avfärd med buss till ett  
20-tal olika kyrkor på Fyn, där alla deltar i 
högmässa. Turen är samtidigt en guidad utflykt.
14:00–21:30 Repetitioner
21:30 Möjlighet till Aftersinging

Fredag 11 maj
09:30–17:30 Repetitioner
20:00 Allsång på Flakhaven
21:30 Möjlighet till Aftersinging

Lördag 12 maj
09:30–15:00 Repetitioner
16:00–18:00 Festkonsert i Odense Konserthus
19:00 Festkväll

Söndag 13 maj
10:00 Musikgudstjänst i Odense Domkyrka
12:00 Avresa

          Anmälan och deltagaravgift
Anmälan sker på www.nksf2018.dk. 
För anmälan 1 oktober–30 november: 1.950 DKK
För anmälan 1 december–1 februari: 2.250 DKK
Anmälan stängs om de 700 platserna blir fulltecknade.
Om du deltar med din kör sker anmälan som kör.  
Det går också att anmäla sig som enskild person. 
Anmälan, som är bindande, är giltig först när en del av 
deltagaravgiften har betalats in.

         Körgrupper
Kyrkosångsfestens fem grupper (work-
shops) är alla för blandad kör. De leds av 
körledare från de nordiska länderna.  
Repertoaren är vägledande för gruppval. 

En grupp:
Lättillgängligt SAB/SATB (kräver ingen 
förberedelse). Blandad repertoar samt 
Symfonisk salme II.

Två grupper
Medelsvårt, SATB (kräver förberedelser hemifrån).
Blandad repertoar samt Symfonisk Salme II.

Två grupper
Svårare, SATB (kräver förberedelser hemifrån)
Blandad repertoar samt Nordisk Messe.

          Två större verk
Symfonisk Salme II. Älskade psalmer från deltagar- 
länderna binds samman i ett nytt verk av den danske  
kompositören Povl Christian Balslev. 
Dirigent: Ole Faurschou, Danmark

Nordisk Messe. Alla deltagarländer har varit med och valt 
ut mässdelar av olika kompositörer och från olika verk. 
Tillsammans utgör de Nordisk Messe. 
Dirigent: Alice Granum, Danmark 
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