Till Dig som är intresserad av att utveckla Din sångarglädje och bli ny
sångare i Växjö manskör VHK!
Vi vill gärna ha fler engagerade och duktiga sångare till vår kör. Vi erbjuder dig en varm och
spännande gemenskap.
Först lite om kören
År 2000 gick Värends Hembygdskör och Växjö Manskör samman till en kör, Växjö Manskör
VHK. Båda körerna har gamla anor, Värends Hemygdskör bildades redan 1907 och Växjö
Manskör startade år 1923.
Kören har idag drygt femtio medlemmar.
Repertoaren sträcker sig från Orlande di Lasso till Leonard Bernstein,
från nubbevisor till sakral musik och givetvis finns också den traditionella manskörsmusiken.
Varje år görs ett 20-tal egna framträdanden. Det kan vara konserter på konserthus, sång i
kyrkor, första maj-firande, på universitetet och företag. Vi samverkar också med andra körer.
Våra mest hektiska tider är kring advent med många kyrkokonserter och Valborg, då vi
regelbundet luftar vår stora repertoar av vårsånger.
Kören har deltagit i flera vänortsbesök och har utbyte med körer i andra länder. Varje år gör
kören en resa och år 2015 gick resan till Kalundborg i Danmark. Året innan gästade vi
Budapest. Andra platser vi besökt är Berlin, Florens och Minnesota i USA.
Var, när och hur övar vi?
Vi har våra övningskvällar i Mariakyrkan Kungsvägen 117, Växjö, där vi övar varje
måndag mellan 18.45 och 21.15. Redan kl. 17.30 börjar vårt eget storband att öva - spelar
Du något instrument är Du välkommen att delta i bandet! På medlemssidan på vår hemsida
finns det senaste schemat inlagt.
Vår kör sjunger normalt i fyra stämmor, förste tenor, andre tenor, förste bas och andre bas.
Som ny sångare hjälper ordföranden Harald Leandersson eller vår förste dirigent Peter
Nilsson att hitta rätt stämma. I stämman hjälper sedan stämfiskalen Dig till rätta.
Du kommer att få låna Grön respektive Röd Manskörsprisma där en stor del av vår repertoar
finns. Noter i övrigt till våra sånger hittar Du på vår medlemssida. Till övningarna drar Du
själv ut kopior av de sånger vi ska öva. Ett program tas fram av musik- och programkommitté
inför varje termin, också de finns på medlemssidan. En del andra låtar tillkommer när Peter
har fått inspiration.
På vår medlemssida har Du även tillgång till inspelningar av respektive stämma, så att Du kan
öva och förbereda Dig på egen hand. I början kommer Du att märka att dina kör kamrater har
en stor repertoar och det kan kännas som att Du har mycket att hämta in. Men om Du övar
hemma och inte har ambitionen att kunna allt på en gång, så ordnar det sig!
Ny sångare i kören
För att komma med i kören måste Du provsjunga och bli godkänd. Det är dock inget krav att
Du ska ha tidigare körvana eller kunna läsa noter. Du behöver heller inte delta i konserter eller
andra framträdanden förrän Du har varit med ett tag.

Medlem i kören blir Du efter ungefär ett år och det är vår styrelse som beslutar om det. Först
därefter behöver Du behöver komplettera din garderob med körens kläder. De är, svart
smoking med röd respektive gul gördel och fluga, långärmad svart skjorta med emblem,
kortärmad vit skjorta med emblem, blå respektive gul pikétröja, orange slips och näsduk samt
beige jacka med emblem.
Viktiga adresser:
Ordförande Harald Leandersson, telefon 0470-773045, mobil 0725 603 045 eller e-post:
ordf@vaxjomanskor.se

Förste dirigenten Peter Nilsson, tel 0470-37011, 070 54 37011
Vår hemsida: http://www.vaxjomanskor.se/

