
 
Verksamhetsberättelse för Körcentrum Syd 2016 
  
 
1) Inledning 
Nedanstående verksamhetsberättelse för år 2016 i Körcentrum Syd har fastställts av 
Körcentrum Syds styrelse, 2017-01-31. 

År 2016 var Körcentrum Syds nionde verksamhetsår. Stor verksamhet har genomförts 
trots en relativt liten budget tack vare Körcentrum Syds medverkande institutioners 
medfinansiering. Medfinansieringen har bekostat producentskap, tjänster, 
administration, utlåning av lokaler, dirigenter, sångare, instrumentalister m.m. 

Satsningen på Körcentrum Syds tre fokusområden: utbildning, forskning och 
utvecklingsprojekt har fått fortsatt stort gensvar. Det täta samarbetet inom centrumet, i 
nära samverkan med det omgivande musik- och kulturlivet, har ytterligare fördjupat 
Lunds Universitets och Körcentrum Syds förtroende nationellt och internationellt. 

Körcentrum Syd är sedan 1 januari 2012 en centrumbildning vid den konstnärliga 
fakulteten vid Lunds universitet. 
 
2) Utbildning 
 
Seminarier och workshops 
 
Följande seminarier och workshops arrangerades under 2016 inom Körcentrum Syd: 
 
● 7 januari - Musikhögskolan i Malmö - Anna Elwing: Folklig körmusik 
● 11 augusti - Malmö högskola (Kördirigeringskurser) -                                          

Mats Bertilsson: Sångteknik för körsångare 
● 12 augusti - Malmö högskola (Kördirigeringskurser) -                                       

Tone Bianca Dahl: Ledarskap och kommunikation i kören 
● 23 september - Musikhögskolan i Malmö -                                       

Musikhögskolans Flickkör möter Adolf Fredriks Flickkör (workshop) 
● 25 oktober - Musikhögskolan i Malmö - Operaimprovisation (workshop) 
● 15 november - Musikhögskolan i Malmö - Repertoarseminarium med 

presentation av utvald, nyutgiven körrepertoar. 
 
 
 



 
Dirigent- och körledarkurser 
2016 års kurser i kördirigering hölls återigen på Orkanen, Malmö högskola. Kurserna 
arrangerades av Sveriges Körförbund och Körcentrum Syd i samarbete med Sveriges 
Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Malmö högskola och 
Musikhögskolan i Malmö. Sammanlagt deltog 39 deltagare fördelat på fyra kurser. 
Kurserna sysselsatte tre ensembler som övningskörer åt kursdeltagare: Ensemble 
SYD/Dirigentkurs C - avancerad, sångare ur Lundakörer/Dirigentkurs B - fortsättning 
samt den specialrekryterade Sommarbarnkören/Barnkörledningskursen. 
 
Program och fristående kurser 
Under hösten 2016 antogs två nya studenter inom gymnasielärarutbildningen med 
körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. Inom kyrkomusikerprogrammet med 
körinriktning antogs en student på masternivå. 
Även flera fristående kurser ges läsåret 2016/2017, bl.a. kurser i  
Körsång/vokalensemble, Damkör, och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de 
olika utbildningarna har medverkat i olika evenemang som Körcentrum Syd organiserar, 
till exempel hösten och vinterns seminarieserie. Vid Odeum i Lund har flera fristående 
kurser med körinriktning getts under 2016. 
 
3) Forskning 
Körcentrum Syd stödjer och bevakar forskning på körområdet. Körcentrum Syd har 
under 2016 haft fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö i syfte att bevaka 
körforskningsområdet och att organisera ett kvalificerat symposium med körforskning i 
fokus. Som en del av detta samarbete har Ursula Geisler fungerat som Körcentrum 
Syds forskningskoordinator på deltid. Huvudfokus har legat på att utöka och fördjupa 
det internationella kontaktnätet inom körforskningsområdet.  
 
International Symposium on the Histories and Practices of Choral Singing. Lund, 
Sweden, October 19-21, 2016 
Ett internationellt symposium ägde rum i samband med Lund Choral Festival i oktober 
2016. Ett Call for papers har tidigt under året distribuerats internationellt bland annat via 
Musicology-All list och Golden Pages (http://goldenpages.jpehs.co.uk/) som underhålls 
av: Professor J. P. E. Harper-Scott, Professor of Music History and Theory, Director of 
Research, Department of Music, Royal Holloway, University of London 
 
Det i sin tur och tidigare kontakter inom Choir in Focus-nätverket har lett till att 
utlysningen drog till sig paperförslag från nio länder: Danmark, Frankrike, Island, Norge, 
Portugal, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. 
 
Symposiekonceptet hade förändrats jämfört med tidigare symposier på så sätt, att det 

http://goldenpages.jpehs.co.uk/


togs ut en konferensavgift och deltagarna stod själva för övernattning och resa. 
Arrangemanget uppfattades till innehåll som väldigt lyckat, också vad avser 
organisationen och kopplingen till Lund Choral Festival. Det tyder på, att det finns ett 
behov av liknande arrangemang och att KCS kan vara arrangören i Sverige. 
 
På grund av osäker finansiering av framtida körforskningsverksamhet på KCS har hittills 
inga konkreta åtgärder inletts med tanke på publicering av bidragen, eftersom en 
internationell publicering på ett engelskspråkigt förlag kräver en långtidsplanering av 
redaktionella uppgifter mm. 
 

4) Konsertproduktioner 
 
Konserter 
I samband med Dirigent- och körledarkurserna på Malmö högskola i augusti 2016 hölls 
en avslutningskonsert i S:ta Maria kyrka, Malmö.  
 
Lund Choral Festival 
Musik i Syd arrangerar sedan flera år Sveriges största körfestival. 17-23 oktober 2016 
ägde festivalen rum i Lund och var mycket välbesökt och uppskattad. 28 konserter ägde 
rum och den totala publiken bestod av 11 614 personer. 
 
5) Utvecklingsprojekt 
 
Nya körkompositioner 2016/2017 
Beviljade ansökningar: 

- Korallerna/Martina Tomner 
- Petri Sångare/Emmy Lindström 
- Musikhögskolans Damkör och Schola Cantorums Kvindekor/Kent Olofsson 

 
Gästdirigentprojekt 
Under våren 2016 genomfördes konsertprojekt med Christianstads Motettkör och 
gästdirigenten Kalle Engqvist under temat “Stjärnor”. Två konserter ägde rum, en i 
Kristianstad och en i Höör. 
 
6) Utgivning 
Uppföljning - utvecklingsprojekt 2015/2016 
Ett verk har hittills getts ut av Bo Ejeby förlag: Nordisk Vår av Daniel Fjellström. Linda 
Alexanderssons The Silent Landscape är under utgivning. 
 
Barn i kör  
I december 2016 kunde äntligen Barn i kör (redaktörer Gunnel Fagius och Eva-Katarina 



Larsson) återutges i samarbete med Bo Ejeby och Körcentrum Syd bidrog ekonomiskt. 
Boken har varit efterfrågad i många år och utgivningen har dröjt p.g.a. svårigheter med 
upphovsrättsliga frågor. Frågetecknen är nu uträtade. Boken har använts flitigt som 
kurslitteratur i utbildningen av barnkörledare och finns att köpa på Ejeby förlag. 
 
7) Omvärldskontakter 
 
Hemsida 
Körcentrum Syd fortsätter att underhålla sin hemsida i Lunds universitets 
webbplatslösning Drupal. 
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev gavs ut sex gånger under 2016.  
 
Besök på Södra Vätterbygdens folkhögskola 
Måndag 21 mars besökte Lena Ekman Frisk musiklinjen på Södra Vätterbygdens 
folkhögskola och informerade om körledarutbildningar vid Musikhögskolan i Malmö. 
 
Körledarkonvent i Arvika 
Körcentrum Syd fanns representerat med en utställning på 2016 års körledarkonvent 
som hölls på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. 
 
8) Musikhögskolans Flickkör 
Flickkören drivs av Körcentrum Syd i samarbete med Musikhögskolan i Malmö.  
Musikhögskolans studenter är knutna till kören som är övningskör. Rekryteringen till 
kören i april och maj 2016 var mycket framgångsrik. Över 60 flickor sökte till kören och 
18 antogs. Kören leds av Hanna Norman. 
 
Utdrag ur verksamhetsberättelse för Musikhögskolans Flickkör 1 november 2015 – 31 
oktober 2016:  Kören har: 
● utvecklat arbetet i föreningens styrelse för att körsångarna själva mer och mer 

ska delta i planering och beslutsfattande. 
● haft en minikonsert med regntema som huvudsakligen leddes av tre 

körledarstudenter i Rosenbergssalen 17 feb 2016. 
● haft en rytmikpedagog som gästlärare under en heldag 2 apr 2016.. Fokus på 

arbete med att  våga sjunga ut och uttrycka sig med kroppen. 
● deltagit i musikhögskolans vårkonsert 21 apr 2016 samt Luciakonsert 14 

december 2016, bägge i S:ta Maria kyrka, Malmö. 
● deltagit i en välgörenhetsgala som We See Hope arrangerade 19 maj 2016. 
● haft Adolf Fredriks flickkör på besök under en heldagsworkshop. 
● haft en höstkonsert i Lilla salen i samband med årsmötet 19 okt 2016. 



 
9) Aktiva körer inom Körcentrum Syd 
Inom centrumbildningens medverkande institutioner ser vi följande aktiva körer: 
Odeum: Lunds akademiska kör och Palaestra Vokalensemble 
Malmö högskola: Malmö Akademiska Kör och Ensemble SYD 
Musikhögskolan i Malmö: Musikhögskolans Kammarkör, Musikhögskolans Flickkör och 
Musikhögskolans Damkör 
Malmö Opera: Malmö Operakör, Malmö Operas Barnkör 
Svenska kyrkan: Många körer av olika typer knutna till församlingslivet 
 
10) Styrelsen för Körcentrum Syd 
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2016. 
 
Styrelsens sammansättning sedan januari 2015: 

Ann-Charlotte Carlén - Ordförande, prefekt Musikhögskolan i Malmö 
Staffan Storm  - Prodekan, Konstnärliga fakulteten i Malmö 
Cecilia Martin-Löf  - Köransvarig, Odeum vid LU                                
Daniel Hansson  - Director Musices, Malmö Högskola 
Martin Martinsson  - VD, Musik i Syd 
Elisabeth Boström  - Vokalchef, Malmö Opera 
Johan-Magnus Sjöberg  - Kyrkomusiker, Allhelgonakyrkan i Lund 
Lena Ekman Frisk  - Föredragande/föreståndare, Körcentrum Syd 
Johan Antoni   - Sekreterare, producent Körcentrum Syd 
Elin Isaksson   - Studentrepresentant 
 
Fakultetsmässig tillhörighet 
Körcentrum Syd tillhör den konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Konstnärliga 
fakultetsstyrelsen har vid sitt sammanträde i december 2016 tillsatt en grupp med tre 
personer: Karin Johansson, Fredrik Malmberg och Daniel Hansson som har i uppdrag 
att under 2017 uvärdera Körcentrum Syd. 
 
11) Kompetensutveckling för personal 
Johan Antoni har deltagit i Körledarkonvent Ingesund. 
 
12) Ekonomisk redovisning 2016 

Medfinansiering 
Körcentrum Syds ingående parter medfinansierade en avsevärd del av verksamheten i 
form av tjänster, administration, producentskap, utlåning av lokaler, instrumentalister, 
orkestrar m.m. Det samlade beloppet har varit omöjligt att exakt ange, men uppskattas 
till minst 5 miljoner kronor. 



 
Utfall och myndighetskapital 
2016 har gett ett överskott på 153 tkr. Körcentrum Syd gick in i 2016 med ett samlat 
myndighetskapital på 112 tkr. Körcentrum Syd går in i 2017 med ett samlat 
myndighetskapital på 265 tkr. 

 
__________________________________________________________________ 

Lena Ekman Frisk  
Föreståndare 
Körcentrum Syd 
 
 


