Alla Hjärtans Dag-Sången 16 - 17 februari 2019
Även i år med ukulele-komp!
För femte året bjuder vi in till en helg i vinterkylan som fyller dig med lust att sjunga av hela ditt hjärta.
Vi kommer att frossa i sånger. Både kända visor, pop/
rocklåtar m.m. och en och annan överraskning från
Bodils kappsäck. Vi sjunger både unisont och i stämmor.
Alla kan vara med. Skrattgaranti ges inte, men vi
kommer troligtvis att skratta en hel del!
Precis som förr om åren välkomnar vi alla som vill vara
med och kompa på ukulele. Så ta med dig din ukulele
och kom! Om du inte har något instrument finns ukuleler
att låna. Sjung när du vill och spela när du vill - valet är
fritt och ditt! Du får ackorden på plats.
Ledare: Bodil Bendixon, körinspiratör
Arrangör: Järfälla församling
Plats: Barkarby församlingshem (15 min med
pendeltåg från Stockholm C)
Kostnad: 1500 kr, mat ingår.
Anmäl dig senast den 20 januari 2019 till
kristina.blomberg@outlook.com.
OBS: för att helgen skall genomföras krävs minst 25
deltagare
Upplägg:
Lördagen från 10 (fika från 9.30) till som längst 17
med avbrott för lunch och småpauser. Kl 18 serveras
en gemensam middag och därefter fortsätter de som
vill kvällen med ett enkelt samkväm.
Söndagen från kl 10 (fika från 9.30) till som längst 16
med avbrott för lunch och småpauser.

Fotograf Håkan Johansson

Några röster om körsång med Bodil Bendixon:
”Fantastisk och glädjespridande lärare som "lurat"
oss att bli bättre än vi trodde! Skön blandning av
sånger med roliga arr.”
“När jag åkte hem efter sånghelgen hade jag
tagit hand om själen, hjärtat och hjärnan - livet
var på topp igen!”
“Jag tror att Bodil kan få en lyktstolpe att sjunga
vackert!”
Inspiratören Bodil Bendixon har många års
erfarenhet av att väcka oanad sångarglädje och
livslust via musiken i de mest brokiga
sammanhang.
Läs mer om Bodil Bendixon på
www.tangotanten.se
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VÄLKOMNA!

