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Praktisk information 
Festivalen äger rum i Nyköping 29 sept– 1 okt. 

 
Tillsammans med fantastiska ledare  

blir det fyra olika workshops med musik i olika stilar.
Vi kommer givetvis även att ha en gemensam  
avslutningskonsert i konserthuset Culturum.

Festivalen riktar sig till åldrarna 12-19 år 
och har plats för ca 250 deltagare. 

Anmälningsförfarandet är öppet 
1 mars – 31 maj.

Anmälan sker via formulär på UNGiKÖR:s hemsida.
ungikor.se

För frågor som rör festivalens innehåll kontakta UNGiKÖR:s 
Mälardalsdistrikt på malardalen@ungikor.se 

 
För frågor som rör anmälan, betalning, mm kontakta vår

verksamhetsledare Hillevi Dahl på hillevi.dahl@ungikor.se 
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Musikal
Katarina Josephsson är sedan 20 år 
sångpedagog på Örebro Kulturskolas 
Musikallinje.

Musikal kan låta på många olika sätt, 
allt från rockigt till klassiskt musikal. 
Här får du prova att uttrycka dig i olika 
musikalnummer från showigt till allvar, 
allt  med berättande i centrum.

Klassiskt
”Starkt är vackert – fast inte bara-!”
Hur sjunger jag i klassisk kör? Vad 
ska jag lyssna efter? Vilken stämma är 
viktigast?  
Hur jobbar körledaren med klang, 
balans, och intonation? Vad står det i 
texten, och hur förmedlar vi det?

Mikael Wedar har sjungit i, och lett 
många olika körer.  Han åker jorden 
runt med sitt eget instrument S:t Jacobs 
Vokalensemble. 

 

WORK   SHOPS

Folkton
Josefin Westman är en erfaren 
sångpedagog och körledare som har 
sjungit nordisk folkmusik i över 20 år 
och är väl förtrogen med genren.

Med smittande glädje och stort en-
gagemang förmedlar hon sin kunskap 
till körer och sångelever. Här kommer 
vi att fokusera på samsjungning och 
att hitta det speciella sångsätt och 
sväng som hör till folkmusiken. 

Sceniskt uttryck
Hur gör du när du står på en scen? Vi 
kommer att göra roliga övningar, sjunga 
kör och funderar kring vår sceniska med-
vetenhet.  

Vi provar även grundläggande begrepp 
som hur du grundar dig, skalar av, 
förstärker och driver vilja på scen. 
Peter Holmstrand är körledare och har 
utbildat artister på Balettakademien och 
PAS i Göteborg och verkar i sångensem-
blen Amanda.  


