LINKÖPINGS

DAM
KÖR
Styrelsen för Linköpings Damkör får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2015-06-23–2015-12-31, samt en verksamhetsplan för 2016.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Bildandet
Efter ett, numera legendariskt, Facebook-flöde som började den 21 april möttes en grupp bestående av
Helena Lundberg, Jenni Fock, Cecilia Annertz Lundgren, Helene Ranada Matstoms, Heather Forsyth
och Hans Lundgren redan den 6 maj och diskuterade bildandet av en damkör. Ett intensivt arbete
med repertoar och rekrytering inleddes. Helena och Helene medförde tjocka pärmar med
damkörsnoter från Treklangen.
Den 29 maj meddelade Helena att det fanns en kör med 20 handplockade begåvade och erfarna
korister som ville vara med!
Den 23 juni hölls ett konstituerande möte hemma hos Heather där föreningen Linköpings Damkör
bildades ”med syfte att berika det kulturella livet i och utanför Linköping”, stadgar fastställdes och en
styrelse valdes.
En intensiv period med möten, luncher och mail-konversationer utbröt och den 4 september kunde de
distribueras noter och ett välkomstbrev till de 20 utvalda. Fem repetitioner var planerade under
hösten med start den 20 september. En konsert, den 23 januari var inbokad i Missionskyrkan och
ytterligare en planerades till någon vecka senare.
Cia ordnade ett avtal med studieförbundet Bilda om repetitionslokal och Hasse slöt ett ekonomiskt
avtal med Missionskyrkan som möjliggjorde en konsert där. Helena ansökte om bidrag hos
kommunen och övertalade Mats Åhlund i Mjölby att ta emot oss den 14 februari för en konsert till ett
bra gage.
Hasse formulerade verksamheten så här
•
•
•
•

Linköpings damkör är en kör för mogna röster och för sångare med stort personligt ansvar (alltså mycket
självinstudering).
Linköpings damkör består av tjugo sångare fördelade på fem sångare i vardera stämma. Linköpings damkör satsar
i huvudsak på klassisk och nutida repertoar för 4-stämmig damkör.
Linköpings damkör repeterar en heldag samt ca fyra vardagkvällar per termin. Kvällsrepetitionerna kommer att i
första hand infalla på onsdagar, torsdagar eller söndagar.
Linköpings damkör framträder med en produktion vid högst två tillfällen per termin. Våra första konserter gör vi i
januari och februari 2016.

När årets sista repetition ägt rum den 3 december var det en mycket entusiastisk och välklingande kör
som tog lov och med spänning såg fram mot januaridebuten.
Styrelse
Styrelsen har bestått av
Cecilia Annertz Lundgren, ordförande (150623–151104)
Heather Forsyth, sekreterare
Hans Lundgren dirigent
Helena Lundberg, kassör (150623–151117), ordförande (från 151117)
Helene Ranada Matstoms, ledamot (150623–150903)
Lena Fagerström, ledamot (från 151104)
Therese Öberg, kassör (från 151117)
Möten
Följande protokollförda möten har hållits
Föreningsmöten 2015-06-23, 2015-11-04

Styrelsemöten 2015-06-23, 2015-11-17
Kalendarium
Repetitioner: 20/9 (heldag), 7/10, 4/11, 3/12
Fest: 20/9
Medlemmar
Kören har bestått av 20 sångare (5-5-5-5)
Ekonomi
Resultat. och balansräkning samt budget för 2018, se bilaga

VERKSAMHETSPLAN 2016–2017
Mål
Utöka kören till 22 sångare (6-5-5-6)
Genomföra 2 försommarkonserter i juni
Verka för att få medverka vid Östergötlands musikdagar i augusti
Genomföra en konsertproduktion under hösten med konsert i januari 2017

