
Wasa Bygdekör rf      2.5.2016 

PROGRAM/3  

KÖRFESTIVALEN: 4-8.5.2016 

(4.5 onsdag  ca kl 18-19 kommer Joensuu Laulu till stan , bor på hotell Royal Vasa) 

5.5 torsdag  kl 11.00 -14 Stadshuset/ festsalen / ”Genrep”  / Vi möts i musiken / Egen matsäck med att orkar! 

 OBS!!!! kl 11.00 skall vi finnas uppställda för att genast börja ”genrepa”. KOM I TID!!!!! 

 Klädsel:  nya dräkten + liten färg-glad skarf 

 kl 14.30-15.30  Musikalen ” Vi möts i musiken ” framförs i Stadshusets festsal =KONSERT 

 Bjud in publik!!! 

 ( Joensuu Laulu 15.30-16.00 / Ortodokska kyrkan. ) 

  - Ritz kl 20-21.55 / JAM + Sterling (personligt via Jenny förbokade biljetter  utlöses från kansli på dagen) 

 - Bock`s Corner kl 22-24, vi träffar  Joensuu Laulu , som  sjunger  där kl 22.20-22.40 

 

6.5 fredag  (Joensuu Laulu sjunger 12.00 – 12.20 i Rewell Center. Äter kl 17.00- / vid körmatinea på Amarillo + därefter                                                                        

 kl 18.30-20.00 Estonian Philharmonic Chamber i Trefaldighetskyrkan.) 

 - Stadshuset kl 20.30-23.00 Vi kan besöka Festivalsoare` /Joensuun laulu sjunger kl 21.45-22.00 

 

7.5 lördag  Klädsel : nya dräkten 

 kl 9.15-09.45  Samling vid Stadshuset för uppsjungning  (Tag med notställena för uppbevaring,                                                                                                  

ifall bilen inte    finns nära till, ty snabb överflyttningen sker till Arbis) 

 kl 10-10.20  RewellCenter/ Non-Stop konsert / Egen repertoar : Intill, Ta mig till havet,  

  Blinka lilla stjärna, Jag unnar dig ändå allt gott, Sail Along Silvery Moon, Vänskap 

 kl 10.30-12.30  Stadshusets festsal/ Samövning med Joensuu Laulu / konsertens ordningsföljd presenteras. 

 kl 13-14  Gemensam kaffe/te/smörgås- paus på Arbis    (OBS! Annan konsert där kl 12-13.00 / 

TYSTA!) 

 kl 14-15  Arbis / Samkonsert med Joensuu Laulu.           Bjud in åhörare! 

  Notställena skall finnas med! 

  Vår repertoar:   =  samma som i Rewell Center 

  Tillsammans:   Drömmarna / båda språken, Suomalainen rukous/ på finska                                                                                          

On suuri sun    rantas autius, Må din väg gå dig till mötes, Nu grönskar det i dalens famn. 

 kl 15-18.00     Vi har paus.    Joensuu Laulu reser hem genast efter konserten.  

 18.30-18.50   Fransmanni/ Middagsmatine/ ”Egen repertoar” / samma som tidigare på dagen. 

 20.00 – 22.00   The Real Group / Vasa övningsskola ( Biljetter via Vineta/ utdelas på torsdag ) 



 

8.5 söndag  Klädsel: folkdräkt / sjunger från altaret/ notställena med 

 kl 9.00  Samling i  Korsholms kyrka/ uppsjungning samt genomgång av dagens program 

 kl 10-11.15  Korsholms kyrka / deltagande i gudstjänsten                                                                       

                                                                             Tag med noterna ”Egen repertoar / varifrån sångerna tas. 

   

9.5   kl 17-19  Berghemmet / övar för samkonserten med Furorna i Karleby 

14.5 OBS!  kl 10-14  AV / FSK- övning med Sören Hakola / Noomi Elving ( egen matsäck med) 

23.5  kl 17-19  Berghemmet/ övar för samkonserten med Furorna i Karleby 

 


