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Kära körsångare! 

Vi i Falu Kammarkör vill bjuda in till en riktig sångarfest, Dalarnas Körfestival, i Falun den 

1–4 september 2022. Körer från hela Dalarna samt närliggande län ges under en helg tillfälle 

att sjunga för och med varandra, att knyta kontakter samt att inspireras i olika workshops. 

 

Lite kort om programmet 

Vi inleder på torsdagen med en helkväll då vi under David Lundblads ledning repeterar 

körpartierna inför söndagens festivalkonsert. 

På fredagen erbjuds det fyra olika workshops där alla deltagare får välja två var, en på 

förmiddagen och en på eftermiddagen. Kvällen bjuder på två konserter, en invigningskonsert i 

Falu Kristine kyrka med bland annat Falu Kammarkör, Falu ungdomskör och Falu Kristine 

Kyrkokör samt senare på kvällen en gästkonsert med Storkyrkans ungdomskör från 

Stockholm. 

  
Lördagen ägnas åt repetitioner med Dalasinfoniettan och fortsätter med Körmaraton, då varje 

deltagande kör sjunger 12 minuter var. Vill inte kören framföra något eget blir det några 

spännande timmar då man får lyssna på allsköns körmusik från de andra körerna. Kvällen 

avslutas med en glad körfest. 

Söndagen kröns av festivalkonserten där Festivalkören (alla deltagare!) får framföra 

Förklädd gud och En svensk spelmansmässa i Kristine kyrka med Dalasinfoniettan.  

Noter på båda verken finns att köpa hos Gehrmans musikförlag. Mejla order@gehrman.se och 

ange ”DKF-rabatt”. 

10–29 exemplar -12,5% 

30–49 exemplar -15% 

50 och över  -20% 

 

Välkomna till Falun! 

/ Projektgruppen för Dalarnas Körfestival/ Clara Heinemann, projektledare  

festival@falukammarkor.com 

  

https://musikidalarna.se/musiker/
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PROGRAM 

Torsdag 1 september 

18.00–21.00  Körrepetition inför Förklädd gud och En svensk spelmansmässa 

 

Fredag 2 september 

10.00–11.45   Workshops pass 1 

11.45–13.00  Lunch (ordnar var och en själv) 

13.00–14.45  Workshop pass 2 

Eftermiddag  Körsång på stan. 

18.00 Invigningskonsert i Falu Kristine kyrka 

Falu Kammarkör, dirigent David Lundblad 

Falu ungdomskör, dirigent Anna Kjellin 

Falu Kristine kyrkokör, dirigent Henrik Alinder 

 

20.00 Gästkonsert i Falu Kristine kyrka 

Storkyrkans ungdomskör, dirigent Tony Margeta 

 

Lördag 3 september 

10–14.30 Repetition av Förklädd gud och En svensk spelmansmässa 

tillsammans med Dalasinfoniettan. Paus för lunch på egen hand. 

16.00–18.00  Körmaraton i Nybrokyrkan 

19.00 Körfest 

 

Söndag 4 september 

10.00 eller 11.00 Möjlighet att medverka med sång i gudstjänst i Falu pastorats 

kyrkor. 

13.30 Soundcheck i Falu Kristine kyrka: Festivalkören och 

Dalasinfoniettan 

15.00  Festivalkonsert: 

 Jan-Åke Hillerud En svensk spelmansmässa 

Lars-Erik Larsson Förklädd gud  

  Festivalkören och Dalasinfoniettan 

  Recitatör: Mala Kyndel 

  Sopran: Maria Keohane 

  Baryton: Staffan Liljas 

  Dirigent: David Lundblad  



WORKSHOPS fredag 2 september 2022 

Kl. 10.00–11.45 och 13.00–14.45  

 

Workshop 1: Joakim Bergdahl: Rösten-vårt väsens spegel 

Man kan säga att rösten är vårt väsens spegel och därigenom det 

mest avslöjande instrumentet av alla, det finns ingen defekt 

tangent eller otät ventil att skylla på när den inte fungerar. Det som 

förenar oss är att vi alla valt sång som musikaliskt uttryck. Vad 

menas med att sjunga på ”funktionen” och vad är övre respektive 

undre stöd? Olika genre, olika röst? Hur andas jag effektivare och 

kan jag få luften att räcka längre? Dessa frågeställningar samt en 

del andra tänker jag belysa. Jag berättar allmänt om mina 

erfarenheter som körsångare, pedagog och musikarbetare. Min 

förhoppning är att jag kan väcka tankar hos dig som gagnar ditt 

fortsatta sjungande! 

Joakim Bergdal är bl a utbildad på Kgl. Musikhögskolan samt har 

bedrivit privata sångstudier. Sångpedagog, solist, körsångare, 

artistagent samt producent m.m. Sedan 1994 har Joakim sjungit i 

Gustaf Sjökvists Kammarkör samt vikarierat i ett antal andra 

Stockholmsbaserade körer och är sedan många år aktiv i styrelsen 

för Stockholms stifts Kyrkosångsförbund. 

 

 

 

Workshop 2: Camilla Last: Sceniskt uttryck och agerande 

Under workshopen med Camilla får vi tillsammans sjunga musik 

från musikaler och upptäcka den bredd som krävs för att behärska 

musikalens värld. Vi släpper noterna och får använda hela kroppen 

som uttrycksmedel. 
 

Camilla Last är utbildad musikalartist vid Högskolan för scen och 

musik i Göteborg. Hon är aktiv sångerska, jobbar till vardags som 

sånglärare på Hedemora Kulturskola och leder sedan 2018 

Borlänge Kammarkör. Hon har medverkat i ett flertal musikal-

uppsättningar, till exempel vid Göteborgsoperan och 

Norrlandsoperan. 

  



Workshop 3: Lotta Gullberg: Gospel-Good news in bad times! 

Tillsammans med Lotta får vi repetera in några livgivande 

spirituals och gospel-låtar. Vi får släppa notläsandet, våga gå 

utanför de traditionella körramarna och låta oss fyllas av musikens 

glädjefulla budskap. 

 

Lotta Gullberg, från Stockholm, är en körpedagog med mångårig 

erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar, tidigare på Adolf 

Fredriks Musikklasser och numera på musikskolan Lilla 

Akademien. Lotta är korist i Eric Ericsons Kammarkör, men också 

aktiv som gospelsångerska och inspiratör. 
  

 

 

 

Workshop 4: Tony Margeta: Att inspirera kören och koristen till nya höjder 

 

Hur kan man höja kören och den enskilde sångaren till nya nivåer 

och inspirera till att vilja utvecklas ytterligare? Tony visar under 

sin workshop på hur han använder glädjeskapande och socialt 

betingad inspiration som verktyg i sitt dirigentskap. Han pratar 

även om hur viktig musikalisk kommunikation och tillitsnivån 

mellan kör och dirigent är för att skapa och utveckla sjungandet 

samt beröra och involvera publiken. 

 

Repertoar: musik av Nils Lindberg, Hugo Alfvén, Wilhelm 

Stenhammar m.fl. 

 

Tony Margeta är till vardags körpedagog och musiklärare vid 

Adolf Fredriks Musikklasser där han också är dirigent för Adolf 

Fredriks Gosskör. Sedan 2018 är han även dirigent och 

konstnärlig ledare för Storkyrkans ungdomskör som vi får lyssna 

till på fredagskvällen. Tony var dirigent för Falu Kammarkör 

under åren 2004–2015.    

  



AVGIFTER 

 

 

Anmälningsavgift  

per kör  1000:- (16 ordinarie medlemmar eller fler) 

  500:- (upp till 15 ordinarie medlemmar) 

för enskild deltagare  50:- (utöver avgiften nedan.) 

Betalas senast 20/3 

 

 

Deltagaravgift  

per person (inkl. dir.)  400:- (entré till fredagens konserter samt körmaraton, 

medverkan i två workshops, medverkan i festivalkonsert) 

 300:- (entré till fredagens konserter samt körmaraton, medverkan i 

två workshops) 

 300:- (entré till fredagens konserter samt körmaraton, medverkan i 

festivalkonsert) 

Betalas senast 31/5 

 

 

 

Körfest  450 :-          Betalas senast 31/5 

  



ANMÄLNINGSBLANKETT 

Anmälningsblanketterna (denna och nästa sida) kommer också i 

separat Word-dokument för att kunna fyllas i. 
 

Anmälan sker senast 20/3 2022 genom inbetalning av anmälningsavgift till  

Plusgiro 334760-6, Falu Kammarkör samt ifyllt formulär: 

 

Körens namn:_____________________________________________________ 

 

Körledare: namn:__________________________________________________ 

mobilnummer:_____________________________________________________ 

e-postadress_______________________________________________________ 

 

Kontaktperson: namn:______________________________________________ 

mobilnummer:_____________________________________________________ 

e-postadress)_______________________________________________________ 

 

Antal deltagande totalt (inkl. dirigent):________________________________ 

Stämbesättning: Sopran:________Alt:_______Tenor:_________Bas:__________ 

   

Antal medverkande i fredagens workshops:________________________ 

  

Antal medverkande i Förklädd gud:____________________________ 

 

Antal Medverkande i En svensk spelmansmässa:__________________ 

 

Vi vill medverka i Kör-Maraton: JA___________ NEJ___________ 

 

Vi vill sjunga i söndagens gudstjänst JA_____________NEJ______________ 

 

Vi vill gå på körfest! Antal:_____________________ 

  



ANMÄLAN WORKSHOPS 

 
Välj två workshops/deltagare – en till förmiddag och en till eftermiddag (vi placerar ut 

deltagarna utifrån platstillgång). 

 

Workshop 1 (Joakim Bergdahl) Antal:__________________ 

 

Workshop 2 (Milla Last)  Antal:__________________ 

 

Workshop 3 (Lotta Gullberg) Antal:__________________ 

 

Workshop 4 (Tony Margeta) Antal:__________________ 

 

 

 

  

 

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE 

 

 Senast 20/3 

• Anmälningsavgift (1000:-/500:-/50:-) betalas till Plusgiro 334760-6, Falu 

Kammarkör. Ange körens/deltagarens namn.  

• Ovanstående anmälningsblankett (inkl. anmälan t workshops) mailas till 

festival@falukammarkor.com. 

 

OBS! att ”först till kvarn” gäller pga. det stora intresset! 

. 

 

Senast 31/5 

• Deltagaravgift: 400:-/300:-/person (även dirigent) betalas till Plusgiro 334760-6, 

Falu Kammarkör. Ange körens/deltagarens namn.  

• Festavgift: 450:-/person betalas separat till Plusgiro 334760-6, Falu Kammarkör. 

Ange körens/deltagarens namn samt FEST. 

• Detaljerad lista på workshopsmedverkande (deltagarens namn samt valda 

workshops, 2 st). 

• kortare biografi över kören och dirigenten (word eller pdf) samt ett högupplöst 

foto som lämpar sig för tryck i programboken mailas till 

festival@falukammarkor.com 

 

 

VIKTIGT: Märk betalningen med körens namn. Anmälan räknas först när 

anmälningsavgiften är inbetald. Innan dess är kören inte garanterad plats. 

OBS! att separat bekräftelse mailas ut och först när ni fått den är ni anmälda!  
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BOENDE bokas och betalas av respektive kör.  

Vi har reserverat rum på följande hotell/stugbyar till och med 31/5. 

 

First Hotel Grand 

www.firsthotels.se/grandfalun 

Kontakt: 023-794880 

Trotzgatan 9-11, 791 71 Falun 

• Enkelrum inkl frukost 750 kr/natt 

• Dubbelrum inkl frukost 900 kr/natt 

• Trebäddsrum inkl frukost 1260 kr/natt 

75 rum är preliminärbokade till detta pris t o m 31 maj 2022. 

Bokning via telefon, mail eller hemsida, uppge kod ”Dalarnas körfestival”. 

 

 

Scandic Lugnet 

www.scandichotels.se/lugnet 

Kontakt: 023-6692200, Falun@scandichotels.com 

Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun  

• Enkelrum inkl frukost 950 kr/natt 

• Dubbelrum inkl frukost 1150 kr/natt 

• Trebäddsrum inkl frukost 1350 kr/natt 

50 rum är preliminärbokade för gruppbokning till detta pris t o m 31 maj. 

För gruppbokning: Maila till group.sweden@scandichotels.com och referera till "Dalarnas 

Körfestival". Ange:  

• Datum för boende 

• Att det gäller Scandic Lugnet 

• Antal rum och uppskattad rumsfördelning 

• Kontakt för bokning, inkl telefonnummer  

• Betalsätt (kort i samband med vistelse eller förskottsbetalning) 

Varje förfrågan hanteras som en egen bokning och beställaren erhåller en bekräftelse och 

tillhörande villkor. Se länk: 

https://www.scandichotels.se/globalassets/corporatetravel/scan0615_det_finstilta_grupper.pdf       

Minst 2 veckor innan ankomst ska fullständig namnlista, inklusive rumsfördelning och 

beräknad ankomsttid vara hotellet till handa. Alla priser är baserade på den information som 

angetts om eventet vid bokningstillfället, avseende omfattning och datum. 

För individuella bokningar eller grupp mindre än 10 pers. ges 15% rabatt på ord priser, 

bokning via hemsidan uppge PRO15SE. 
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 Hotel Bergmästaren 

www.choice.se/collection/bergmastaren 

Kontakt: 023-70 17 00, cc.bergmastaren@choice.se 

10 enkelrum och 20 dubbelrum är preliminärbokade för festivaldeltagare t o m 31 maj, med 

rabatt 12 % på ordinarie rumspriser. Vid bokning uppge 6478 Dalarnas körfestival. Bokning 

måste göras via tel eller mail för att erhålla rabatten.  

 

 

Falun Strandby Främby udde: 

www.falunstrandby.se 

Kontakt: 023-666 54 74, info@falunstrandby.se 

Främby Udde 

Ett 20-tal stugor är preliminärbokade för festivaldeltagare. Bokning via mail 

info@falunstrandby.se, uppge ”Dalarnas körfestival” vid bokning så ges 15% rabatt på 

nedanstående priser vid bokning av 3 nätter. 

Priser torsdag-söndag: 

2-bädd 2994:-                

4-bädd 4650:- 

6-bädd 5310:- 

  

   

http://www.choice.se/collection/bergmastaren
http://www.choice.se/collection/bergmastaren
http://www.falunstrandby.se/
mailto:info@falunstrandby.se


 

Dalarnas  

körfestival  

2022  
’  

 

Dalarnas Körfestival är ett samarbete med: 

Musik i Dalarna 

Svenska kyrkan i Falun 

Dalateatern 

 

Huvudarrangör: 

Falu Kammarkör 

 

Har du frågor? 

Kontakta Clara Heinemann 

070-234 15 68, festival@falukammarkor.com 

www.falukammarkor.com 

Vi finns också på Facebook. 
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