
 
     Beslutad 2015-01-26 
Verksamhetsplan för Körcentrum Syd 2015 
 
Inledning 
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet som hör hemma under 
Konstnärliga fakulteten. Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att 
utveckla körlivet i den södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, 
forskning och konsertproduktioner.  Vi beskriver här en dynamisk och kreativ verksamhet där 
samarbetsparterna alla går in och bidrar. Förutom nedan beskrivna aktiviteter kan alltså ytterligare 
tillföras under det kommande året.  
 
Forskning 
Karin Johanssons bok med intervjuer med 25 svenska körledare skall publiceras under året. 
Körcentrum Syd planerar också att anställa en körforskningskoordinator, som ska få i uppdrag att 
söka forskningsmedel, arrangera körforskningskonferens, bevaka körforskningsfältet samt skriva 
artiklar om detta i olika körtidningar samt på Körcentrum Syds hemsida. 
 
Utbildning 
Sommarkurser i kördirigering 
De nationella dirigent- och körledarkurser äger rum 10-16 augusti 2015 och går därmed in på sitt 
åttonde år i Malmö.  Kurserna kommer även 2015 förläggas till Orkanen på Malmö Högskola. 
Kurserna arrangeras av Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som under treårsavtalet 2015-
2017 har ett delat ägarskap. Medarrangörer är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges 
Körledare, UNGiKÖR, Malmö högskola och Musikhögskolan i Malmö. 
 
Programutbildning och fristående kurser 
Musikhögskolan beräknar att det hösten 2015 kommer att studera cirka 8 studenter inom 
gymnasielärarutbildningen med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras under våren 
med start hösten 2015, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör och Barn- 
och ungdomskörmetodik. Vid Odeum i Lund ges också flera fristående kurser med körinriktning. 
 
Seminarier/workshops 

• Paul Crabb från University of Missouri håller seminarium om amerikansk körmusik och 
metodik 24 februari på Musikhögskolan. Paul Crabb kommer också att vara gästdirigent 
hos Lunds Akademiska Kör vid ett projekt som leder fram till en konsert i mars 2014. 

• Mats Möller föreläser 28 februari på Musikhögskolan om organisation och 
marknadsföring för körföreningar. 

• Helsingborg sjunger. 22 april erbjuder tre olika körer “sitta-in-i-kören-kvällar” i tre olika 
musiksilar: gospel, barbershop och klassisk orkesterkör. 

• I samband med Dirigentkurserna i augusti äger seminarium om integrationsfrågor inom 
körlivet rum. 

• Ett seminarium planeras på temat Barn och Sång under hösten 2015. 
• Under Nordisk körledarkonferens/ FSK:s Körledarkonvent 2015, vilket hålls i Malmö 

och Köpenhamn 2-4 oktober, kommer Körcentrum Syd att bidra med produktions- och 
arrangörsarbete. Konventet arrangeras av Föreningen Sveriges Körledare, Foreningen 
Danska Korledere i samarbete med övriga nordiska körledarorganisationer. Konventet 



kommer huvudsakligen att hållas i det nybyggda Malmö Live vid västra hamnkanalen i 
Malmö.  

 
Musikhögskolans Flickkör 

• Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare med Hanna Norman som körledare. 

 
Konsertprojekt 

• Körcentrum Syd kommer att tillsammans med Malmö SymfoniOrkester medverka i 
planerandet och genomförandet av en stor körkonsert i samband med invigningen av 
Malmö Live i september 2015. 

• Körcentrum Syd kommer dessutom att samarbeta med Malmö SymfoniOrkester i syfte 
att rekrytera en kör för framträdande tillsammans med symfoniorkestern under nordisk 
Körledarkonferens 2 oktober. 

• Lunds kördagar äger rum 12-18 okt 2015. 
• Den professionella kören Ensemble Syd fortsätter sin konsertverksamhet som tidigare år 

med tillhörighet till Malmö högskola. 
 
Gästdirigentprojekt 
Körcentrum Syd vill även under 2015 göra samarbetsavtal med körer som vill engagera en 
gästdirigent för ett konsertprojekt våren 2016. Syftet är att körens ordinarie dirigent skall få 
arbeta tillsammans med en gästdirigent under ett konsertprojekt och att dirigenterna på så sätt får 
möjlighet till stimulerande utbyte av kunskaper och erfarenheter. Kören får också nya intryck och 
chans till utveckling. 
De gästdirigentprojekt som beslutades under 2014 kommer att redovisas under våren 2015. I den 
mån det är möjligt kommer även representant från Körcentrum Syd att närvara vid berörd 
konsert.  
 
Kompositionsprojekt 
Körcentrum Syd fick ett stort gensvar under 2014 när vi sökte körer som ville beställa ny 
körmusik. I samarbete med Bo Ejeby förlag kommer Körcentrum Syd under 2015 att ge ut en del 
av den nyskrivna körmusik som en del i en utgivningsserie. Projektet är baserat på de 
samarbetsavtal som Körcentrum Syd knutit med körer samt kompositörer under 2014. En 
speciell grafisk vinjett ska tas fram för detta. Även under 2015 planerar Körcentrum Syd att starta 
nya kompositionsprojekt. 
 
Ung Manskör 2015 
Ung manskör 2015 är ett projekt som strävar mot att öka intresset för unga killar att sjunga i kör, 
och att ge redskap till körledare att hantera de problem som pojkar ställs inför när de plötsligt 
kommer in i målbrottet. Målet är en trestegsraket som kan beskrivas som följer: 

• 9 maj 2015 arrangeras en konsert i S:t Johannes kyrka, där killar från de olika engagerade 
körerna får sjunga tillsammans, både med varandra och med Lunds Studentsångförening. 
Denna konsert fyller flera olika funktioner. Det ska fungera som ett tillfälle för killarna att 
träffa och sjunga ihop med andra killar i samma ålder, och låta dem se att de inte är 
ensamma. Dessutom får de möta förebilder inom manssångvärlden, vilket är värdefullt. 
Naturligtvis ger det även ungdomarna ett mål med körarbetet. 

• Till nämnda konsert används både nytt och gammalt material. Det äldre plockas 
lämpligen från bl.a. Soldatkörprisma, och angående det nyskrivna skapas samarbeten med 
flera olika arrangörer. Kompositions- och arrangörsstudenter på Musikhögskolan är 
knutna till projektet men man kan även beställa arr från mer erfarna aktörer. 



• Efter att ha prövat materialet ska det tryckas i samarbete med musikförlag. Inkluderat i 
boken finns även en CD-skiva med alla låtar inspelade, för egen övning. Denna skiva 
läggs även på Spotify och andra lämpliga kanaler.  

• Med utgångspunkt från erfarenheterna vi gör i detta projekt hoppas vi kunna skapa ett 
nätverk för ung manskör. Materialet som tas fram ska kunna distribueras nationellt. 

 
Omvärldskontakter 
 
Grafisk profil och hemsida 
Körcentrum Syd kommer under 2015 att omarbeta sin grafiska profil. Ansökan om att erhålla en 
så kallad nivå 2-logtyp är formellt inskickad till Lunds universitet och ansökan förväntas besvaras 
under tidigare delen av 2015. Denna övergång från den nuvarande särprofileringen kommer att 
påverka hela det grafiska uttrycket, vilket innefattar utseende och användande av logotyper, 
nyhetsbrev, utskick, foldrar och hemsida.  Körcentrum Syds hemsida 
http://www.korcentrumsyd.se planeras att byggas om i Lunds universitets nya system Drupal.  
 
Kultur som insats för folkhälsa 
Lena Ekman Frisk, som föreläste i den nationella seminarieserien om kultur och hälsa 2014, 
kommer under 2015 att publicera en artikel i antologin, som ska ges ut som en uppföljning och 
dokumentation av seminarieserien. 
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut tre gånger under 2015.  

 
Barn i kör - antologi 
Körcentrum Syd kommer under 2015 stötta återutgivningen av Barn i kör, en antologi med bl.a. 
Gunnel Fagius som redaktör. 

 

Styrelsen för Körcentrum Syd 
 
I slutet av 2014 valde Konstnärliga fakultetsstyrelsen tillsammans med Körcentrum Syds 
föreståndare tre nya ledamöter till styrelsen: Elisabeth Boström, Cecilia Martin-Löf och Johan-
Magnus Sjöberg. De kommer att presenteras på årets första styrelsemöte den 26 januari på 
Musikhögskolan i Malmö.  Patrik Andersson, Odeum, Meta Alm, MSO samt Almaz Yebio, 
Musikhögskolan avgick från Körcentrum Syds styrelse. 
 
Personal  
 
Nya anställningar 
I budgeten för 2015 lämnas utrymme för anställning av forskningskoordinator med 
sysselsättningsgrad om 20 procent.  
 
Personalutveckling 
Körcentrum Syds föreståndare samt producent kommer under våren 2015 att gå två utbildningar 
i webbpubliceringsverktyget Drupal, den ena riktad till webbpublicister och den andra till 
webbplatsansvarig.  
 
______________________________________________________________________ 
Lena Ekman Frisk 
Föreståndare 


