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Sommarhälsning från Damkörsförbundet! 

Vi hoppas att ni alla har haft en fin vår med konserter, resor och fina sångstunder tillsammans. 

Sommaren står för dörren, men vi vill ännu skicka en kort uppdatering om vad som är på gång inom 

förbundet.  

Seminarium i Tammerfors 15–16.9.2018 (OBS! Nytt datum!) 

Fjolårets seminarium med olika workshopar visade sig vara så uppskattat, så vi återkommer med ett 

liknande koncept till hösten. Årets program riktar sig speciellt till dirigenter, vicedirigenter och 

personer i er kör som är intresserade av dirigering och vill skaffa sig en grund i att dirigera och leda. 

Som lärare och inspiratörer kommer vi att ha Hanna Kronqvist och Marika Esch. Under temat 

dirigering hoppas vi kunna locka både nybörjare och längre hunna dirigenter. Vi vill att tröskeln ska 

vara låg till våra workshopar, sådana som aldrig har dirigerat förr är också välkomna! Deltagarna 

delas in i två grupper enligt erfarenhet och sammanstrålar senare för att dirigera varandra. Vi vill 

genom denna workshop stödja och uppmuntra varandra och öppna upp för diskussioner.  
 

Vårt sångboksprojekt fortsätter också under veckoslutet. Vi kommer att ha workshop kring 

repertoarval både utgående från olika temahelheter och genom konkreta sångförslag. Därtill delar 

vi med oss av erfarenheter kring hur man bygger upp en konsertrepertoar, notsökning och mer 

allmänna repertoarrelaterade frågor. 

Vi hoppas att åtminstone två representanter/kör kan delta. Spara alltså datumet så återkommer vi 

med mer info och anmälningsförfarandet i slutet av sommaren. 

Repertoarprojektet 

Repertoarprojektet har kört igång och för närvarande sker en kartläggning av befintlig repertoar. Vi 

har fått många positiva stipendiebesked, vilket är jättebra. Projektledare Hanna Kronqvists önskan 

är att alla nu gräver i sina arkiv och tar fram noter som kan tänkas ingå i vår bok och skickar in dem 

åt henne, hkronqvist@gmail.com. Till höstens repertoarworkshop hoppas Hanna således att vi har 

en hel hög med sångförslag och noter att arbeta med! 

GDPR 

Vårens stora samtalsämne och ”spöke” har varit den nya dataskyddslagen och vad den innebär för 

enskilda föreningar. FSSMF uppdaterade sitt medlemsregister under våren och eftersom alla 

damkörer har sina medlemsuppgifter inskrivna där, följer FSD de instruktioner som gäller för FSSMF. 

Registrerade uppgifter om enskilda medlemmar behandlas konfidentiellt och används endast för de 

ändamål som de har samlats in för. Registeransvarig för FSD är sekreteraren Carina Nilsson medan 

Veronica Svenskberg är registerbiträde.  

 

Vi önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar! 

Styrelsen 


