Österlens Körfestival 2017
Workshop i körsång på Christinehof slott 24 och 25 juli
med de båda rutinerade körledarna

Bodil Bendixon och Sanna Martin
Två heldagar för 500 kr. Intresserad? För anmälan,
program och detaljer, mejla: jea.jonsson@telia.com
Vad innehåller workshopen?
Vi sjunger kända och okända sånger från förr och nu. Visa/schlager/pop/rock/folkmusik i en salig blandning.
En del enklare sånger och en del som vi får öva mer på, men framförallt: Lustfyllt och stärkande.
Och vi sjunger helt utan noter. På det sättet går musiken rakt in i våra kroppar och hjärtan. Workshopen är både till
för dig som har aldrig har tagit en ton och för dig som har mycket erfarenhet av sång. Vi avslutar med ett framträdande
i en avslappnad sommaranda!
Lite kort om våra körledare:
Bodil Tangotanten Bendixon, musiker, inspiratör och körledare. Leder körerna Röster Utan Gränser, Malmö, och
Spontankören, Lund, och nu till våren också en nystartad integrationskör i Trelleborg tillsammans med Sanna
Martin. Leder återkommande sommarkurser i sång på Fridhems Folkhögskola samt arrangerar sång- och vandringsresor i Spanien och Grekland. Valdes 2009 till Årets Glädjespridare i Malmö, 2015 utnämnd till Gladis av
Fråga Doktorn.
Hemsida www.tangotanten.se
Sanna Martin är en Malmöbaserad musiker och körpedagog. Hon är utbildad på Musikhögskolan i Malmö och har
lett körer sedan 24 års ålder. Under våren leder Sanna fyra körer i Malmö, Ystad och Trelleborg. Sanna skriver
musik, sjunger och spelar cello och gitarr i olika konstellationer, från klassiskt till folkmusik till elektronisk musik till pop/rock. Sanna leder även kurser i gitarr, låtskrivning, och konsten att spela i band.

Workshopen arrangeras i samarbete med nybildade kulturföreningen Christinas Wänner, som från 2017 driver programverksamhet på Christinehof slott. ÖsterlensKörfestival, med
workshop i körsång och körframträdanden, kommer att bli ett
återkommande arrangemang varje sommar.
Var med och sätt tonen från första början!
Se också gärna facebook.com/Christinehofslott/

Några röster om körsång med Bodil och Sanna:
"Det är jättekul att vara med. Har funderat på att sjunga i kör i mer än 30 år men inte riktigt vågat. Nervositeten
försvann så fort vi började.” "Fantastiska och glädjespridande körledare som "lurat" oss att bli bättre än vi trodde!
Skön blandning av sånger med roliga arr.” “När jag åkte hem efter kören hade jag tagit hand om själen, hjärtat och
hjärnan-livet var på topp igen!”

