
GUF-KÖRENS REUNION 2022
CORONAPANDEMIN HAR DRABBAT GUF-KÖREN HÅRT. Kören har 
tappat både sångare och dirigent. Kören har under sin 110-åriga his-
toria varit med om flera med- och motgångar och är nu fast besluten 
att fortsätta sin verksamhet trots de utmanande omständigheterna. 
Gammelstadens ungdomsföreningens styrelse står helhjärtat bakom 
körens strävanden att nu komma igenom pandemin och lägga nya in-
tressanta blad i körens framtida historiebok.

EFTERSOM DET INTE JUST NU ÄR MÖJLIGT att samlas till övningar förbereder kören 
i stället kommande projekt. En viktig tradition i körens långa historia är de årliga Isloss-
ningskonserterna i Berghyddan. I år görs konserten som en samkonsert med några vän-
ensembler. GUF-kören öppnar upp sin andel i konserten för både tidigare och nya sångare. 
Hoppas att du också vill vara med! Övningsperioden blir kort och intensiv. Kören hoppas 
med detta att intresserade ska ha viljan att engagera sig för och i kören och därigenom 
trygga dess verksamhetsförutsättningar i framtiden.

ISLOSSNINGSKONSERT 2022 - TIDTABELL

lördag 26.3 kl. 11-15 Övning i Berghyddan
onsdag 30.3 kl. 18-20 Övning i Berghyddan
onsdag 6.4 kl. 18-20 Övning i Berghyddan
söndag 10.4 kl. 15 Islossningskonsert i Berghyddan

Medverkanden i konserten är 
GUF-kören, Nordsjö sångkör och GAME Ensemble

Projektdragare och dirigent är Håkan Wikman.

Projektet är öppet för alla intresserade och marknadsförs bl a på körens 
hemsida, på sociala medier och i direktutskick. 

Anmäl dej via körens hemsida, www.guffen.fi

GUF-körens konsertrepertoar:
En skrift i snön Efter regnet

Ubi caritas (Ola Gjeilo)May it Be
Into the West

VÅRENS ANDRA PROJEKT: 
SÅNG- OCH MUSIKFESTEN I HELSINGFORS 9-12.6.2022

GUF-KÖREN DELTAR I SÅNG- OCH MUSIKFESTEN i juni i Helsing-
fors. Kören deltar i samövningarna under våren och deltar i den 
gemensamma repertoaren under sångfesten.

GUF-KÖREN HÖSTEN 2022

SOMMAREN 2022 HOPPAS GUF-KÖREN kunna lansera ett 
större samarbetsprojekt som kulminerar i två konserter i 
november 2022. Mer om detta under vårvintern.

Vi är måna om att GUF-kören har en framtid. Vi hoppas att du 
vill vara med i körens kommande projekt och dela den unika 
körgemenskap vi har i Gammelstaden.

Gammelstadens ungdomsförenings styrelse

MER INFO:

Maria Lahdenperä, maria.lahdenpera@googlemail.com

Stina Ingman, ingman.ac@gmail.com

Håkan Wikman, hakan.wikman@hawart.fi


