
Utvärdering av hösten 2019 på glöggträffen hos Klara den 7/1 

Vi delade upp oss i grupper med 4 – 5 personer vardera. Varje grupp svarade tillsammans på tre 

frågor: Vad har varit bra? Vad har varit mindre bra? Vad tänker ni om framtiden? 

Här nedan är en sammanställning av svaren och kommentarer av Gunnar Klara och Olle. När samma 

svar har kommit flera gånger är det markerat (med till exempel x2). 

Bra 

Olika dagar för rep x4 

Ljudfilerna, alla stämmor x4 

Gemensamt mål 

Bra låtar 

Fikapaus x2 

Roliga framträdanden x2 

Bra info-mail x2 

Tryggt att inte känna höga krav, prestigelöshet x3 Fokus inte på detaljer utan på glädjen 

Roliga rep x4 Lagom många rep 

Roliga övningar (Bunny Bunny, namnlek, osv.) Bra stämning, bra körledare x3  

Bra med körträff x2 Kommentar: Vi siktar på att ha någon form av körträff även på våren. Kanske är 

det någon annan körmedlem som har möjlighet att ha en träff hemma hos sig? 

Mindre bra 

Svårt när det är få i en stämma x2 Kommentar: Vi tar reda på vilka stämmor alla sjunger och 

dessutom om några kan sjunga någon annan stämma vid behov. Vi tränar in en repertoar för liten kör 

(där alla sjunger största delen av tiden) och en repertoar för stor kör (där en stämma sjunger ensam 

ibland). 

Chalmers: ej med i programmet, inga mickar, ingen presentation x3 Kommentar: många har påpekat 

1) att Chalmersframträdandet inte annonserades och 2) att det inte var bra att sjunga utan 

mikrofoner. Bakgrunden till det var 1) att arrangörerna ville att kören skulle vara en överraskning för 

publiken 2) att vi var lovade både körmikrofoner och ljudtekniker men att arrangörerna backade från 

det i sista stund. Vi funderade då mycket på om vi skulle ställa in framträdandet, men bestämde till 

slut att vi denna enda gång accepterar att sjunga utan PA och att vi i framtiden ska dubbelkolla extra 

noga att arrangörerna bekräftar sina löften. 

Genomsjungning av låtarna före Kommentar: Vi siktar på att alltid ordna möjlighet att sjunga igenom 

låtarna före framträdande. 

Körledarna kan informera om vilka stämmor man kan välja Kommentar: Vad var det vi sa om det här 

egentligen? 

Framtiden 

Bra hittills x3 Ändra inte på för mycket 

Fler yngre! x2 Fler män! Kommentar: Alla körmedlemmar kan prata med vänner och bekanta för att 

få med fler män och fler ungdomar. 

Koppla ihop med FFF. Stora FFF-arr, vara med på en del fredagar Kommentar: Klara kommer att vara 

på Gustaf Adolfs torg ibland på ”vanliga fredagar” och sätta igång sjungande. Vi har redan nu nära 

kontakter med ungdomarna i FFF:s arrangörsgrupp.  

Samarbeten  med andra körerx2 Kommentar: Körmedlemmar kan själva prata med andra körer och 

bjuda in till att komma och sjunga med oss. Skicka gärna ett mail till klimatkor@klimatsamling.se om 

någon kör nappar på frågor om samarbete.  

Körläger/ workshops/ träffar Kommentar: kom gärna med idéer om hur vi skulle göra sådant! 

Namnskyltar Sjunga med: skyltar Kommentar: Jag (Gunnar) tar med namnskyltar till första repet i vår. 
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Vill någon vara skyltansvarig och se till att det alltid finns skyltar och att alla får en skylt? 

Flashmob x2 Kommentar: Vad var det vi sa om det här egentligen? 

Fler hjälpa till med städningx2 Kommentar: Det är jättebra om fler ställer upp som ansvariga för att 

se till att lokalen ställs i ordning före och efter repen (att stolar och bord ställs upp som körledarna vill 

ha det, att stolar och bord ställs tillbaks efteråt som det var tidigare och att att skräp och spår efter 

fikat städas bort). 

COP26, Bokmässan, Sjunga i förorter, kulturhus, lokal-TV, spårvagn, stadsdelsdagar, 

Hyresgästförening, något ungdomsforum, Leta betalda framträdanden  Kommentar: Kom gärna med 

förslag om framträdanden! Har du någon bra kontakt så fråga gärna om ett framträdande av 

klimatkören skulle vara intressant! Skicka gärna ett mail till klimatkor@klimatsamling.se om någon 

nappar på frågor om samarbete.  

Samla in lämpliga låtar Imagine, Gött å leva, Tänd ett ljus, Länge leve livet Kommentar: Vi har redan 

många förslag på körlåtar, men kom gärna med fler! 

Försångare Kommentar: Vad var det vi sa om det här egentligen? 

18-19.45 eller 18-20 x2 Kommentar: Vårens reptider blir 18-19.45 

Repa uppställningar Kommentar: Vad var det vi sa om det här egentligen? 

Foto  på hemsidan Kommentar: Det är jättebra om någon/ några vill fota, filma och spela in ljud på 

framträdandena. Hittills har vi inte så mycket dokumentation. Vi kommer att lägga upp bilder och 

filmer på nätet. Troligen blir det en Youtube-kanal och länk dit från hemsidan. 

Facebooksida -Instagram Kommentar: Olle har börjat fundera på en Instagramsida 

 

 

mailto:klimatkor@klimatsamling.se

