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FÖR DIG SOM GILLAR
ATT SJUNGA!
Varje år är det provsjungning till Göteborgs Domkyrkas
Goss- och Flickkörer. Vi vänder oss till dig som är 8 år och uppåt
och som gillar att sjunga. För sjunger gör vi - mycket och gärna!

Utveckla din sångröst
Hos oss får du chansen att utveckla din musikalitet
och din sångröst i en trygg och kreativ miljö. Som
medlem i någon av våra körer är du med i en omfattande musik- och konsertverksamhet inom ramen för
Musik i Domkyrkan. Vi ger ett stort antal konserter
varje år och körerna har huvudrollen i många av dem.
Våra körer är Domkyrkokören, Gustavikören, Gustavi
Ungdomskör samt Domkyrkans Goss- och Flickkörer.

Det är härligt att sjunga tillsammans
Alla som antas till Goss- och Flickkörerna får sjunga sitt
första år som aspirant i Domkyrkans körskola. Körerna
repeterar varje vecka och medverkar vid högmässor och
konserter i Domkyrkan.

En av höstens höjdpunkter är Domkyrkans Lucia- och
julkonserter. I samband med våra konsertresor och när
vi får besök av andra körer inspireras vi i möten med
sjungande barn och ungdomar från när och fjärran.

Sök nu!
Årets provsjungningar kommer i huvudsak att äga rum
8-9 och 14-16 juni.
Tycker du att detta är något för dig? Vill du provsjunga?
Vi behöver ha din anmälan senast den 1 juni 2018.
Vänd på pappret så ser du vilka uppgifter vi behöver
om dig, och hur du når oss med din anmälan!
Välkommen, vi ser fram emot att
höra din röst!

Vill du höra oss sjunga? Välkommen på konserten Intåg
i sommarhagen 6 juni kl 18 i Domkyrkan. Fri entré.
Gå gärna in på körernas hemsida och läs mer:
www.musikidomkyrkan.se/sjUNGa
Petter Ekberg, Ulrika Melin Lasson, Michael Sager, Mikael Fridén
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Till målsman för:

Vill du provsjunga?
Mejla din anmälan senast den 1 juni 2018 till:
provsjungning@musikidomkyrkan.se
eller posta den senast den 31 maj till:
Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer,
Kyrkogatan 28, 411 15 Göteborg.
Anmälan ska innehålla:
ditt namn
ditt födelseår
e-postadress till din vårdnadshavare

Avsändare: Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer, Kyrkogatan 28, 411 15 Göteborg.
Adresskälla: SPAR , 171 94 Solna. Personuppgifter som beställts f ör detta utskick sparas inte.

