En kör för alla!

VÄLKOMMEN ATT DELTA I DEN INTERNATIONELLA KÖRFESTIVALEN

Hearts in Harmony
SINNENAS VÄRLD 26 –28 MAJ 2011

Ett unikt internationellt körprojekt som går världen runt!
Välkommen till Örebro 26–28 maj 2011
Europas teckenspråkiga huvudstad
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Vad är Hearts in Harmony?
Hearts in Harmony är det samlande namnet för festivaler och
seminarier/workshops som handlar om musikutövning tillsammans
med människor med olika funktionshinder. Musiken har en fantastisk möjlighet till att öka kommunikation och förståelse människor
emellan oavsett ursprung eller funktionshinder. I Frankrike startade
Hearts in Harmony 2006 och fick ett mycket stort genomslag då det
förenade människor med olika bakgrund och förutsättningar.
SWICCO i Örebro är en del av ett EU-projekt där flera Hearts in
Harmony evenemang har genomförts i flera Europeiska länder.
I maj 2011 genomför SWICCO i samarbete med flera organisationer
för första gången en körfestival i Sverige i den anda som Hearts in
Harmony står för. I Örebro kommer vi att fokusera på hörandet och
temat för hela festivalen är SINNENA. Hörande, hörselskadade och
döva kommer att tillsammans skapa en unik föreställning som vi
inbjuder dig, din kör eller delar av din kör att deltaga i. Våga pröva
något nytt!
Välkommen till Örebro och SINNENAS värld 26–28 maj 2011
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I Örebro är Teckenspråket ett naturligt och levande inslag i stadsbilden. Hit kommer de flesta döva ungdomar för att gå gymnasiet.
Örebro som stad tog fasta på vikten av detta då den i mars 2010
utropade sig själva till Europas Teckenspråkiga Huvudstad. Detta
utgör en del av stadens karaktär och påverkar också det kulturella
offentliga utbudet.
Kan teckenspråk uttryckas musiskt? Kan musik uttryckas på
teckenspråk? Ja, vi tror att det musiska är inte begränsat till toner
och harmonier utan att det genom visuella uttryck kan ges samma
upplevelse som musiken. Teckensång är ett uttryck som ibland
används då sånger tecknas och ges en poetisk struktur. Teckenpoesi
är ett genuint dövt uttryckssätt som är nästan omöjligt att översätta
till talspråk – det är rent visuellt och måste upplevas!
Ge dig själv en möjlighet att uppleva en konsert med alla dina
sinnen – låt dina ögon få berusas av rörelsens magi!
HEARTS IN HARMONY SVERIGE
ARRANGÖR:

SWiCCO
Swedish International Choral Center Orebro

SAMARBETSPARTNERS:

European Choral Association
– Europa Cantat

Festivaldagarna i Örebro
26–28 maj 2011
Körsångare
Vi bjuder in körsjungande ungdomar från högstadie- och gymnasieskolor från hela landet. Du kan anmäla en hel kör, delar av en kör eller komma som enskild sångare.
Körledare
Körledare hälsas särskilt välkomna då detta också är en kurs i hur man arbetar tillsammans i kör med hörande och icke hörande.
Hearts in Harmony i Örebro avslutas med en specialskriven körföreställning där festivalen integrerar körsång-dans-ljud-ljus. När du anmält dig kommer du få mera information
om musiken som kommer att användas. Det är bra att du kommer förberedd på musiken
som skall framföras.
Alla medverkande ordnar och bekostar sin resa till och från Örebro.
Vi kommer att hålla till i Betelkyrkan, Köpmangatan 19 i Örebro
26/5 torsdag

18.00–21.00 Festivalstart med repetition. Vi ordnar fika i paus.

27/5 fredag

17.00–21.00 Repetitionerna fortsätter. Vi ordnar fika i paus.

Repetitionerna fortsätter.
Gemensam lunch, ordnad av oss.
Genrep av föreställningen.
Hearts in Harmony konsert.
Avslutar vi årets Hearts in Harmony-festival
med en körfest.
Matavgift 150 SEK för körsångare
250 SEK för körledare/lyssnare
inkl 2 st fika,1 lunch och avslutningsfesten.
28/5 lördag

10.00–12.00
12.00–13.00
13.00–15.00
16.00–18.00
18.30–

Anmälningsavgift
För körsångare är det ingen anmälningsavgift.
Körledare betalar en kursavgift på 500 SEK utöver matkostnaden.
Behöver du logi ordnar du detta själv men gå in på www.swicco.se
för att se vilka ”Hearts in Harmony”-hotell vi har specialavtal med.
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ARBETSGRUPP HEARTS IN HARMONY SVERIGE HAR VARIT:
STINA ERIKSSSON RGD/RGH, ANNA ÖJEBRANDT ÖREBRO KULTURSKOLA,
ALEXANDRA ROYAL RGD/RGH RISBERGSKA SKOLAN, MATS ÖHLUND ÖREBRO
KULTURSKOLA, LISA SAHLIN ÖREBRO KULTURSKOLA, BIRGITTA KORSBACK RGD/
RGH RISBERGSKA SKOLAN, GUNNEL SJÖBERG SWICCO, FRED SJÖBERG SWICCO
HEARTS IN HARMONY KONSULT: THIERRY THIEBAUT ACJ, FRANCE
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