Mailutskick från Göteborgs Klimatkör
2019-02-26
Hej!
Nästa öppna repetition är nu på torsdag 28 februari och den här gången är vi på
Kulturhuset Falken, Falkgatan 7 (nära Redbergsplatsen). Två repetitioner till är
inbokade: tisdag 5 mars och fredag 8 mars och båda de gångerna är vi på
Föreningscentrum på Södra Allégatan 1b (kvarteret närmast Järntorget, mittemot
Pustervik).
Alla repetitioner börjar kl 18 och vi håller på ungefär en och en halv timma med avbrott
för en kort fika. Om man kommer sent och inte kommer in kan man ringa till mig
(Gunnar) på 073-508 00 98.
Det underlättar förstås att lyssna igenom stämmorna några gånger i förväg:
https://drive.google.com/drive/folders/1HAu8v2UrYrVve0jVN4dCuNdt8pyXaPMg?fbcl
id=IwAR1EIe64Vc0wFHqByUtH8xtqiyRHxI0l-E--5N1eO3Vvqud9djUILi43Q-8
Låten The Climate Song (=Vi måste vakna) sjunger vi på engelska. Det finns många
inspelningar på nätet t.ex. den här:
https://www.bing.com/videos/search?q=the+climate+song&view=detail&mid=DCBD6
7145F2BDC6C2995DCBD67145F2BDC6C2995&FORM=VIRE
Miljötidningen (Jordens Vänners tidning) och troligen också tidningen Syre kommer till
repetitionen på torsdag för att göra lite reportage om kören. Jätteroligt att de är
intresserade! Och naturligtvis är det upp till var och en om man vill bli fotad och prata
med journalister.
Vi ses på Falken på torsdag!
Gunnar Isaksson och Klara Eriksson
2019-02-18
Hej!
Vi har ordnat en ny reptid på torsdag 28 feb kl 18, men OBS! den gången är vi på
Kulturhuset Falken, Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen.
Många har inte möjlighet att vara med och repa så många gånger, men tänk då på att det
kan funka väldigt bra att lyssna på de inspelade stämmorna på nätet. Själv kör jag
(Gunnar) stämmorna om och om igen i hörlurar och sjunger med och börjar få en smula
koll fast jag är jätteovan att sjunga (det känns fint!).
Här är stämmorna:
https://drive.google.com/drive/folders/1HAu8v2UrYrVve0jVN4dCuNdt8pyXaPMg?fbcl
id=IwAR1EIe64Vc0wFHqByUtH8xtqiyRHxI0l-E--5N1eO3Vvqud9djUILi43Q-8
Låten The Climate Song (=Vi måste vakna) sjunger vi på engelska. Det finns många
inspelningar på nätet t.ex. den här:
https://www.bing.com/videos/search?q=the+climate+song&view=detail&mid=DCBD6
7145F2BDC6C2995DCBD67145F2BDC6C2995&FORM=VIRE
NU ÄR VI FLER ÄN 50 PERSONER! Fler än 50 har nu anmält sig till körens maillista. Det
är inte illa på ett par veckor!

Men vi var bara 17 personer på repetitionen den här gången och det är jättebra om vi
kan jobba tillsammans för att bli fler! Jag bifogar en affisch som man kan skriva ut och
sätta upp någonstans där sångsugna kan se den.
En viktig sak till: nästa repetition fixar vi lite fika/ något att dricka till pausen. Det håller
uppe energin på ett bra sätt.
Vi ses på Falken torsdag den 28 feb!
Gunnar Isaksson och Klara Eriksson
2019-02-15
Hej!
Nästa repetition är nu på måndag 18 februari. Tisdag 5 mars och fredag 8 mars är också
inbokade och alla de här gångerna är vi på Föreningscentrum på Södra Allégatan 1b
(kvarteret närmast Järntorget, mittemot Pustervik). Vi börjar kl 18 och håller på ungefär
en och en halv timma. Tyvärr var många dagar redan upptagna så tiderna blev inte
riktigt optimala. Vi kanske också kan få till ytterligare en repetition sista veckan i
februari.
Kolla gärna på låtar och stämmor i förväg, men det går bra ändå även om man inte
hinner göra det:
https://drive.google.com/drive/folders/1HAu8v2UrYrVve0jVN4dCuNdt8pyXaPMg?fbcl
id=IwAR1EIe64Vc0wFHqByUtH8xtqiyRHxI0l-E--5N1eO3Vvqud9djUILi43Q-8
Låten Vi måste vakna (= The Climate Song) sjunger vi på engelska. Det finns många
inspelningar på nätet t.ex. den här:
https://www.bing.com/videos/search?q=the+climate+song&view=detail&mid=DCBD6
7145F2BDC6C2995DCBD67145F2BDC6C2995&FORM=VIRE
Den första repetitionen gick bra! Klara Eriksson ledde repandet och Olle spelade piano.
Vi var 20 personer och vi höll på med People gonna rise like the water och Washington.
Körens maillista innehåller nu 42 namn. Flera körer är också intresserade.
Vi ses på repetitionen på måndag!
Gunnar Isaksson och Klara Eriksson

