SKANDINAVER I ALLA ÅLDRAR - VÄLKOMNA ATT DELTA I: !

!

SPONTANKÖREN I FUENGIROLA!
Succén från 2015 upprepas:!

11 - 13 MARS 2016!
Ett 50-tal personer i alla åldrar lät sig 2015 ledas under tre dagar av !
Bodil Bendixon. Nu kör vi igen!!
OCH ALLA KAN VARA MED! INGET KRÅNGEL - INGA NOTER! !

!

Det blir körsång fredag kväll, lördag- och söndag förmiddag och sen
sjunger vi för andra sö kväll, både i skolan och ute på gator och torg!!
Alla som kan prata och andas kan vara med och sjunga säger körens
ledare Bodil Bendixon, inga andra förkunskaper behövs. !
Denna kören är för alla som vill sjunga!!

!
Vem leder kören?!
Artisten och inspiratören Bodil!
Bendixon har många års
erfarenhet av att väcka oanad
sångarglädje och livslust via
musiken i de mest brokiga
sammanhang. Hon möter!
varje grupp förutsättningslöst,
som den är. Läs mer om henne
på www.tangotanten.se!

- Till SPONTANKÖREN kommer du för ha det gott. För att få upptäcka
glädjen i att sjunga och att göra det tillsammans med andra, i enkla
låtar och roliga sånger som ibland blir till flera stämmor av bara farten.!

!

- Och vi sjunger förstås helt utan noter - på det sättet går musiken rakt
in i våra kroppar och hjärtan. Såväl någon känd pop/rocklåt/visa som
något mer otippat och ovanligt.!

!

- Några röster om körsång med Bodil: "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.” "Det här är nog den roligaste kör jag sjungit med!"!

!

Och sen kan du sola och bada och äta god mat - en försmak av sommaren!

Sångglädje både inomhus på Svenska skolan
och på ett torg i staden…

ANMÄL DIG OCH DINA VÄNNER NU! Ge bort i julklapp kanske? Missa inte detta unika tillfälle!!
Pris: 20 Euro per person, skolungdom gratis. Intresseanmälan per mail till:
thomellmagdalena@gmail.com eller tel +34 654 432 097. Ju förr dess bättre för planeringens skull, men
det går också att anmäla sig in i det sista!!

!

För er som bor i Sverige: !
Magdalena Thomell bor i Fuengirola och hjälper gärna till med bokning av hotell. Se kontakt ovan.!
Resan ner (Malaga flygplats!) ordnar du själv, gå t.ex. in på www.momondo.se

