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Inledning 
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum Syds 
styrelse var följande institutioner representerade under 2017: Lunds Universitet med 
Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Malmö högskola, Malmö Opera, Musik i Syd samt 
Svenska kyrkan. 
Körcentrum Syd har sedan starten 2008 gjort stora insatser för att utveckla körlivet i den 
södra regionen. Satsningen ligger på de tre fokusområdena: utbildning, 
utvecklings/konsertprojekt och körforskning. 
 
UTBILDNING 

Dirigent- och körledarkurser 
De nationella dirigent- och körledarkurserna ägde rum 7 - 13 augusti på Musikhögskolan i 
Malmö 2017 och gick därmed in på sitt elfte år i Malmö. Nyhet för 2017 var Kurs J, 
jazzkörledning med Jesper Holm som lärare. Kurserna arrangerades av Körcentrum Syd och 
Sveriges Körförbund som under treårsavtalet 2015 - 2017 har haft ett delat ägarskap. Detta 
planeras fortsätta under 2018. Medarrangörer är Musikhögskolan i Malmö, Sveriges 
Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Malmö högskola. 
Malmö Högskola samverkar i och med att Ensemble Syd medverkar som övningskör till 
Dirigentkurs C. Körcentrum Syds föreståndare ingår i ledningsgruppen och håller 
regelbunden kontakt med representanter för de nationella körförbunden. 
2017 års lärare och kursspår: 

• Kurs A (grundnivå): Mats Bertilsson 
• Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg 
• Kurs C (avancerad nivå): Tone Bianca Dahl 
• Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson 
• Kurs J (jazzkörledning): Jesper Holm 

 
 
Seminarier och workshops 
Körcentrum Syd fortsatte med sin sedvanliga seminarieserie under 2017 där både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade deltog.  

 



 
 
8/2: Ann-Charlotte Carlén: ”Att vara körledare och ledare i verkligheten – 40 år i yrket!” 
15/2: Victoria Söderberg: ”Sjung på jobbet - Körsång som friskvård” 
1/3: Charlotta Holmgren-Nemeth: ”UNGiKÖR - att engagera barn och ungdomar i körlivet 
och i föreningsverksamhet” 
3/5   Lillemor Bodin Carlsson: ”Hur använder du ScorX och Körakademin?” 
10/8 Jonas Hagström: “The Rockin’ Pots - Körsång som integrationsprojekt” 
11/8 Jesper Holm: “Sångstil i jazzkör” 
27/10 Peder Karlsson och Jesper Holm: “Inspirationsworkshop för körledare och musiker 
med nyskapande körsång” 
 
Internationell körfestival i Helsingborg 
Körcentrum Syds föreståndare medverkar i Artistic Committé för Helsingborgs 
internationella körfestival, som ska äga rum i Helsingborg 11 - 15 maj 2018 och flera möten 
har hållits under 2017. Körcentrum Syd kommer att arrangera en repertoarpresentation med 
Helene Stureborg under festivalen.  
 
Musikhögskolans Flickkör 
Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare. Körens huvudsyfte är att fungera som ett 
övningsinstrument för blivande körledare inom Musikhögskolans utbildningar. Ny dirigent 
för 2017 är Victoria Söderberg som tar över efter Hanna Norman.  
 
Under verksamhetsåret 2017 har föreningen Körcentrum Syds barn- och ungdomskörer:  

• hållit körövningar varje onsdagseftermiddag under skolterminerna. 
• strävat efter att kören ska kunna sjunga bättre och bättre. 
• fortsatt att fungera som övningskör för Musikhögskolestudenter. 
• utvecklat arbetet i föreningens styrelse för att körsångarna själva mer och mer ska 

delta i planering och beslutsfattande. 
• arbetat aktivt för en god social stämning bland körmedlemmarna. 
• haft Julkonsert i S:ta Maria kyrka den 14 december 2016. 
• haft lägerdag med Anna-Johanna Flintberg som höll i dramaövningar, den 28 januari 

2017. 
• deltagit i UNGiKÖR:s kördag och konserter, den 25 mars och den 29 mars 2017.  
• haft Vårkonsert i S:t Matteus kyrka den 17 maj 2017.  
• åkt på terminsavslutningsutflykt till Göteborg den 25 maj.  
• rekryterat 12 nya medlemmar i maj 2017. 
• fått en ny körledare, Victoria Söderberg, från och med september 2017.  
• varit medlem i UNGiKÖR. 

 
Programutbildning och fristående kurser 
Under hösten 2017 började en ny student studera inom gymnasielärarutbildningen med 
körinriktning på Musikhögskolan i Malmö. Flera fristående kurser annonseras under våren 
2017 med start hösten 2017, bl.a. kurser i Kördirigering, Körsång/vokalensemble, Damkör, 
och Barn- och ungdomskörmetodik. Studenterna i de olika utbildningarna medverkar i olika 
evenemang som Körcentrum Syd organiserar. Vid Odeum i Lund ges också ett antal 
fristående kurser med körinriktning. 
 
 



 
 
UTVECKLINGS/KONSERTPROJEKT 
 
Lund Contemporary 
3 - 5 februari 2017 gick en ny festival för nyskriven musik av stapeln i Lund under namnet 
“Lund Contemporary”. Körcentrum Syd deltog på festivalen i och med konserten “10 - 10”, 
där 10 körer framförde 10 nyskrivna verk, möjliggjorda tack vare medel genom Körcentrum 
Syds utvecklingsprojekt. Konserten hölls i en fullsatt Allhelgonakyrkan i Lund 4 februari kl. 
17:00 och spelades in av Sveriges Radio P2 Live. Utvalda delar av programmet sändes i P2 
under vecka 39. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet skrev båda om konserten.  
 
Samtalsdag 
Körcentrum Syd höll söndag 19 mars 2017 en samtalsdag på Niagara, Malmö högskola, för 
att upprätthålla och förstärka dialogen med körlivet. 28 deltagare medverkade tillsammans 
med Körcentrum Syds styrelse på samtalsdagen, som innehöll lunch, diskussionsgrupper samt 
avslutande konsert på Malmö Live. Resultatet av samtalsdagen sammanställdes och 
presenterades för Körcentrum Syd styrelse. Ett av de ämnen som diskuterades handlade om 
behovet av notläsningskurser. Under mars/april 2018 kommer därför Körcentrum Syd, i 
samarbete med Sveriges körförbund och studieförbundet Kulturens, att organisera och erbjuda 
fem kurser i grundläggande notläsning för körsångare med Erik Berndalen som lärare. 
Ytterligare en av dagens idéer, som blir verklighet under 2018 är en ny sommarkurs i 
arrangering och komposition för kör. 

Akademiska kördagar 16 - 22 oktober 2017 
För att uppmärksamma 350-årsjubilerande Lunds universitet arrangerade Musik i Syd i 
samarbete med Körcentrum Syd “Akademiska kördagar” med huvudsakligt fokus på körer 
som har anknytning till musikhögskolor, konservatorier och andra lärosäten. Merparten av 
konserterna hölls i Allhelgonakyrkan i Lund samt Lunds domkyrka. Chalmers manskör 
(Göteborg), Allmänna Sången (Uppsala), RAMA Voices (Århus, Danmark) var några av de 
15 medverkande körerna. 
 
Kompositionsprojekt 
Körcentrum Syd har valt att samarbeta med följande körer under 2017/2018: 
* Choeur Francis Poulenc de Suede - kompositör: Carin Bartosch Edström 
* S:t Johannes Kammarkör - kompositör: Kjell Perder 

* S:t Petri Ungdomskör/ Malmö Operas barnkör - kompositör: Kent Olofsson 
* Ängelholms kvartettsångare - kompositör: Stefan Klaverdal 

De nya körverken kommer att uruppföras under våren 2018. Körcentrum Syd fortsätter också 
sitt samarbete med Bo Ejeby förlag med sikte på att så många som möjligt av verken ska ges 
ut. 
 
Musikens roll i Svenska kyrkan 
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, färdigställde 2017 “Musikens roll i Svenska 
kyrkan”, en intervjubaserad förstudie. Materialet presenteras för uppdragsgivaren Svenska 
kyrkan i Lund. Körcentrum Syd är representerat i ledningsgruppen.  



 
 
Ung manskör 2015 
Arbetet med att samla material som ska ges ut i en publikation har pågått under 2017. Iréne 
Perdahl från Musikhögskolan i Piteå är tillsammans med Daniel Hansson, Malmö högskola, 
redaktörer för boken som ska ges ut på Bo Ejeby förlag under 2018.  
 
KÖRFORSKNING 
 
Publikationer 
Karin Johanssons “A cappella - tjugofem körledares röster” fortsätter att sälja och genererar 
därmed royaltyintäkter.  

Körforskningsseminarium 
Det planerade körforskningsseminariet hösten 2017 har av schematekniska skäl inte kunnat 
bli av förrän 23 januari 2018. Ekonomiska medel för detta ska reserveras i 
myndighetskapitalet. Medverkande blir Sverker Zadig, Pia Bygdéus, David Sarosi, David 
Johnsson och Emma Jonasson. Moderator blir Karin Johansson. 
Gemensamt forskningsprojekt med KMH 
Initiativ har tagits att tillsammans med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samarbeta 
kring ett nytt konstnärligt forskningsprojekt och ett möte kring detta planeras äga rum i 
Stockholm januari 2018. Medverkande i planeringsgruppen blir 
Karin Johansson, Stefan Östersjö, Henrik Frisk, Annika Åkerblom och Lena Ekman Frisk. 
 
OMVÄRLDSKONTAKTER 
 
Hemsida 
Körcentrum Syd fortsätter att underhålla sin hemsida i Lunds universitets 
webbplatslösning Drupal. 

Facebook 
Körcentrum Syd Facebook-sida används flitigt för att sprida information om våra pågående 
aktiviteter och sidan är välbesökt. 
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev gavs ut sju gånger under 2017. Nyhetsbrevet har cirka 600 
prenumeranter.  
 
Körledarkonvent 
Producent Johan Antoni representerade Körcentrum Syd under körledarkonventet 2017 som 
ägde rum i Umeå 13 - 15 oktober, arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare.  

Föreståndare Lena Ekman Frisk deltog i körledarkonventet i U.S.A., som ägde rum i 
Minneapolis, Minnesota i mars 2017. Konventet arrangerades av American Choral Directors 
Association, ACDA, och är en av världens största körledarsammankomster där cirka 5000 
körledare deltog. Många internationella kontakter skapades under veckan. Resan 
finansierades av Konstnärliga fakultetens rese- och forskningsbidrag. 



 
 
 
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 
 
Styrelsen för Körcentrum Syd 
Körcentrum Syds styrelse sammanträdde fyra gånger under 2017. 
Styrelsens sammansättning sedan januari 2017: 
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 
 
Ekonomisk redovisning 2017 
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. 
 
Körcentrum Syd gick in i 2017 med ett samlat myndighetskapital på 266 tkr, och Körcentrum 
Syds styrelse beslutade en budget för 2017 där hela detta myndighetskapital skulle användas. 
Vid bokslutet går Körcentrum Syd in i 2018 med ett underskott på 268 tkr, det vill säga ett 
samlat underskott på 2 tkr. 
Beslut har fattats i Konstnärliga fakultetsstyrelsen 2017-11-22 om att Körcentrum Syds 
organisatoriskt ska tillhöra Musikhögskolan 2018 - 2020, och Musikhögskolans 
Institutionsstyrelse har beslutat om tilldelning av medel för 2018 till Körcentrum Syd vid sitt 
möte 2017-12-06.  
 
Musikhögskolans institutionsstyrelse har fattat beslut gällande tillsättning av ny styrelse, 
föreskrifter samt föreståndare.  
 
Lena Ekman Frisk – Föreståndare Körcentrum Syd 
Malmö 
2018-01-24 


