
 

 
 
Verksamhetsplan - Körcentrum Syd 2018 
 
 
Inledning 
Nedanstående verksamhetsplan för år 2018 i Körcentrum Syd har fastställts av 
Körcentrum Syds styrelse, 2018-02-26. 
Körcentrum Syd är en centrumbildning inrättad av Lunds Universitet. I Körcentrum 
Syds styrelse är följande institutioner representerade: Lunds Universitet med 
Musikhögskolan i Malmö och Odeum, Lars Erik Larsson-gymnasiet, 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, forskning och utvecklingsprojekt. 
 
Utbildning 
Seminarier 
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2018 dit både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds 
 
23 januari - Körforskningsseminarium: moderator: Karin Johansson, presentatörer: 
Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, David Johnson och David Sarosi. 
15 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder 
16 februari - Kompositionsseminarium: Kjell Perder 
6 maj – Workshop A Cappella South 
9 – 10 augusti – seminarier i samband med årets dirigent- och körledarkurser 
 
Helsingborgs internationella körfestival 
Interkultur är huvudarrangör av en internationell körfestival som äger rum i 
Helsingborg 9 – 12 maj 2018. Körcentrum Syd bidrar med två utbildningsinsatser 
under denna festival 
10 maj – Helsingborg sjunger! Körsångare bjuds in att sjunga tillsammans med tre av 
stadens körer i tre olika musikstilar: Helsingborgs Konserthuskör, vokalgruppen 
Vocal Six och gospelkören One Nation. Workshopen avslutas med 
konsertframträdande. 
11 maj - Presentation av svensk körrepertoar: Helene Stureborg, presentatör. 
Innehållet i denna workshop anpassas speciellt för att intressera skaran av 
internationella kördirigenter som finns på plats under festivalen. 
 
Kurser i grundläggande notläsning för körsångare 
Under våren 2018 kommer Körcentrum Syd, i samarbete med Sveriges körförbund 
och studieförbundet Kulturens, att erbjuda fem separata kurser i grundläggande 
notläsning med Erik Berndalen som lärare. Kurserna är ett direkt resultat av 
förslagen som framkom under 2017 års hearing.  
 



 
Programutbildning och fristående kurser 
Musikhögskolan beräknar att det hösten 2018 kommer att studera 7 studenter inom 
gymnasielärarutbildningen med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras 
under våren med start hösten 2018, 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 några fristående kurser med körinriktning. 
 
Musikhögskolans Flickkör 
Kören fortsätter sin verksamhet som tidigare. Körens huvudsyfte är att fungera som 
ett övningsinstrument för blivande körledare inom Musikhögskolans utbildningar. Ny 
ledare för 2018 är Victoria Söderberg, som efterträdde Hanna Norman.  
 
Sommarkurser i kördirigering 
De nationella dirigent- och körledarkurser äger rum 6 - 12 augusti 2018 och går 
därmed in på sitt elfte år i Malmö. Kurserna kommer att äga rum på Musikhögskolan i 
Malmö. Årets nyhet är en kurs i komposition och arrangering med Håkan Andersson, 
Claes-Bertil Nilsson och Ulrika Emanuelsson som lärare. Kurserna arrangeras av 
Körcentrum Syd och Sveriges Körförbund som har ett delat ägarskap. Medarrangörer 
är Sveriges Kyrkosångsförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR, Malmö 
högskola och Musikhögskolan i Malmö. Körcentrum Syds föreståndare ingår i 
ledningsgruppen och håller regelbunden kontakt med representanter för de nationella 
körförbunden. 
2018 års lärare och kursspår: 

• Kurs A (grundnivå): Agneta Sköld 
• Kurs B (fortsättningsnivå): Helene Stureborg 
• Kurs C (avancerad nivå): Erik Westberg 
• Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson 
• Kurs J (afro-europeiska körgenrer): Peder Karlsson 
• Kurs K (komposition och arrangering): Håkan Andersson, Claes-Bertil Nilsson, 

Ulrika Emanuelsson 
 
Internationellt 
Körcentrum Syd planerar att under 2018 söka samarbete med Europa Cantat – 
European Choral Association – för att etablera internationella dirigent- och 
körledarkurser i Malmö i framtiden. Ett annat samarbete som vore av intresse skulle 
kunna sökas med kördirigenten Joy Hill, Royal College of Music, London, UK. 
 
 
 
Utvecklingsprojekt 
 
Ny, professionell vokalensemble 
En ny vokalensemble ska startas under 2018 inom Svenska kyrkan: AVE – Arte 
Vokalensemble. Körcentrum Syd stöttar projektet genom att sprida information i sitt 
nätverk. 
 
 



 
A cappella South Sweden 
Under 2018 kommer Körcentrum Syd att producera A cappella South Sweden, ett 
samarbete med initiativtagaren Camilla Bengtsson, utvecklare och projektledare 
inom samhälle och kultur. A cappella South Sweden är ett projekt där unga i södra 
Sverige (ca 13 - 25 år), får möjlighet att starta ensemble tillsammans med andra som 
också gillar att sjunga. Deltagare får lära sig mer om sång och att sjunga 
tillsammans, t ex inom röstutveckling, rytmik, scennärvaro, klang, texttolkning m.m. 
inom flera olika genrer. Man får också lära sig hur man planerar och anordnar en 
konsert samt får möjlighet att praktisera detta. 
 
 
Musikens roll i Svenska kyrkan 
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, kommer under 2018 följa upp arbetet 
med förstudien “Musikens roll i Svenska kyrkan” i nära relation till uppdragsgivaren 
Svenska kyrkan i Lund samt förstudiens ledningsgrupp där Körcentrum Syd är 
representerat. 
 
Utgivningar 
Körcentrum Syds kompositionsprojekt fortsätter och i samarbete med Bo Ejeby förlag 
kommer följande tre, nyskrivna verk att ges ut under 2018: Linda Alexanderssons 
April och tystnad, Henrik Dahlgrens Hymn samt Emmy Lindströms Vintergatan fryser. 
Körcentrum Syd kommer att söka nya körer som vill arbeta 2018 med att ta fram ny 
musik i samarbete med tonsättare. Alla kompositionsprojekt ska ha någon form av 
skånsk anknytning. 
 
Ung Manskör 2015 
Publikationen, som är ett resultat av projektet Ung Manskör 2015 planeras att utges 
under hösten 2018, och Körcentrum Syd vill i samband med detta arrangera 
seminarium och workshop. 
 
Lund Contemporary 2019 
Under 2018 kommer Körcentrum Syd i samarbete med Palaestra et Odeum planera 
en samproduktion inom ramen för Lund Contemporary 7 - 10 februari 2019. Målet är 
att producera en konsert 9 februari där nya kompositioner, framtagna genom 
Körcentrum Syds kompositionsprojekt, framförs inför publik.  
 
 
Forskning 
Körcentrum Syd ger tisdag 23 januari 2018 ett körforskningsseminarium med Karin 
Johansson som moderator samt Pia Bygdéus, Sverker Zadig, Emma Jonasson, 
David Johnson och David Sarosi som presentatörer.  
David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, forskar på 
frågor kring sångkulturen i grundskolan i Sverige. Han kommer att medverka 
tillsammans med representanter från Norge och Danmark vid en konferens i 
Köpenhamn februari 2018 med syfte att skapa ett nytt nordiskt kunskapscentrum för 
forskning kring barn och sång. Området bevakas av Körcentrum Syd. 
 
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot att utveckla riktlinjer och långsiktiga mål för 
bidragsansökningar kring körforskning framöver. 



 

Omvärldskontakter 
 
Lund Choral festival 
Lund Choral Festival äger rum 15 – 21 oktober. Körcentrum Syd planerar att 
samverka med Musik i Syd krig några av aktiviteterna under festivalveckan. 
 
Hearing 
Körcentrum Syd bjuder in till en samtalsdag 15 april 2018 för att upprätthålla och 
förstärka dialogen med körlivet. Intentionen är att koppla hearingen till en konsert 
med Musica Vitae på Palladium i Malmö, arrangerad av Musik i Syd.  
 
Körledarkonvent 
Körcentrum Syd kommer att finnas representerat på det årliga körledarkonventet, 
arrangerat av Föreningen Sveriges Körledare. 2018 års konvent är ett nordiskt 
konvent och äger rum 5 - 7 oktober i Trondheim, Norge. 
 
Grafisk profil   
Körcentrum Syd planerar att fortsätta använda sin egen logotyp i väntan på att Lunds 
universitets avdelning för grafisk profil ska komma med nya riktlinjer. 
 
Hemsidan 
Körcentrum Syds hemsida, www.korcentrumsyd.lu.se, är en del av Lunds 
universitets Drupallösning vilket innebär att innehållet följer universitetets riktlinjer 
gällande design och presentation.  
 
Organisatorisk placering 
Körcentrum Syd som centrumbildning är sedan  2018-01-01 placerat under 
Musikhögskolan i Malmö. Tidigare låg Körcentrum Syd under konstnärliga 
fakulteten.   
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut sex gånger under 2018. 
 
EAS-konferens i Malmö 

European Association for Music in Schools, EAS, arrangerar sin årliga konferens på 
Musikhögskolan i Malmö och Malmö Live 15 – 18 maj 2019. Körcentrum ska under 
2018 planera att bidra till konferensen med körinriktade workshops och föreläsningar.  
 
 
 
Styrelsen för Körcentrum Syd 
Styrelsesammansättning 
Körcentrum Syds kommer även under 2018 ledas av en styrelse med åtta ledamöter 
med följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman 
Frisk (föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Karin Johansson (Musikhögskolan i 
Malmö), Staffan Paulson (Lars-Erik Larsson-gymnasiet), Cecilia Martin-Löf (Odeum), 
Gerd Román-Hall (Musik i Syd) samt Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan). 



Studentrepresentant är Sanna Vässmar. För detaljerade regler kring styrelsens 
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på 
www.korcentrumsyd.lu.se. 
 
 
Budget 
Körcentrum Syd har tilldelats medel av Musikhögskolans Institutionsstyrelse och 
fortsätter därutöver att regelbundet söka externa medel. De i styrelsen ingående 
institutionerna bidrar till aktiviteterna med resurser i form av lokaler, personal, 
administration m.m. Alla de samarbetsprojekt Körcentrum Syd arbetar med genererar 
en stor mängd verksamhet, vars värde är omöjligt att beräkna till exakta belopp. 
 
Personal 
Johan Antoni kommer att gå kursen “projektkompetens” som ges av Lunds 
universitet. Kursen ges vid fyra olika tillfällen mellan 10 september och 11 oktober 
2018. Målet är att komplettera denna kurs med kursen “projektledning” som ges 
2019.  
 
___________________________________________________________________ 
 
Lena Ekman Frisk 
Föreståndare 
Körcentrum Syd 
 
 
 
 
 

 


