
 
Verksamhetsplan - Körcentrum Syd 2017 
 
Inledning 
Nedanstående verksamhetsplan för år 2017 i Körcentrum Syd har fastställts av 
Körcentrum Syds styrelse, 2017-01-31. 
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, 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, forskning och 
utvecklingsprojekt. 
 
Utbildning 
Seminarier 
Körcentrum Syd fortsätter med sin sedvanliga seminarieserie under 2017 dit både 
körledarstudenter, yrkesverksamma körledare och övriga intresserade inbjuds 
 
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?” 
 
Programutbildning och fristående kurser 
Musikhögskolan beräknar att det hösten 2017 kommer att studera 7 studenter inom 
gymnasielärarutbildningen med körinriktning. Flera fristående kurser annonseras under 
våren 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 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.  
 
 



Sommarkurser i kördirigering 
De nationella dirigent- och körledarkurser äger rum 7-13 augusti 2017 och går därmed 
in på sitt tionde år i Malmö. 2017 kommer kurserna att äga rum på Musikhögskolan i 
Malmö. Årets nyhet är en kurs i jazzkörledning med Jesper Holm. 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. 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): Masja Goundorina 
● Kurs C (avancerad nivå): Tone Bianca Dahl 
● Kurs D (barnkörledning): Anne Johansson 
● Kurs J (jazzkörledning): Jesper Holm 

 
Akademiska Kördagar 
Körcentrum Syd arrangerar tillsammans med Musik i Syd Akademiska kördagar 16-22 
oktober 2017. Arrangemanget är en del av Lunds universitets 350-årsjubileum och 
samordnas dessutom med en vetenskapsvecka “Framtidens universitet”. Kammarkörer 
från danska och svenska musikhögskolor bjuds in till Akademiska kördagar, som 
kommer att innehålla konserter, föreläsningar och workshops 
 
Körledarkonvent 
Körcentrum Syd vill fortsätta samarbetet med Föreningen Sveriges Körledare i 
samband med körledarkonventet 2017 som äger rum 13-15 oktober i Umeå. Där 
planerar vi att presentera Ung Manskör 2015 - en utgivning av musik, specialarrangerad 
för unga mansröster samt med musikpedagogiskt material. Materialet är ett resultat av 
projektet Ung Manskör 2015 i samarbete med Malmö högskola. 
 
Utvecklingsprojekt 
 
Lund Contemporary 
3-5 februari 2017 kommer en ny festival för nyskriven musik att äga rum i Lund under 
namnet Lund Contemporary. Körcentrum Syd deltar på festivalen i och med konserten  
“10-10”, där 10 körer sjunger 10 nyskrivna verk möjliggjorda tack vare medel genom 
Körcentrum Syds utvecklingsprojekt. Konserten hålls i Allhelgonakyrkan 4 februari kl. 
17:00.  

 
 



Lunds universitet firar 350 år 

Inom ramen för universitetets 350-årsjubileum arrangeras en Kulturvecka 6-14 maj 
2017. Många kulturevenemang äger rum denna vecka, där flera av Odeums och 
Musikhögskolans körer och ensembler medverkar med konserter och föreläsningar. 

 
Musikens roll i Svenska kyrkan 
Körcentrum Syds producent, Johan Antoni, kommer i början av 2017 färdigställa 
förstudien “Musikens roll i Svenska kyrkan”. Körcentrum Syd är representerat i 
ledningsgruppen.  
 
Forskning 
10 000 kronor är avsatta för forskningsområdet under verksamhetsåret 2017. Samtal 
fortsätter med Linnéuniversitetet för att hitta nya samarbetsformer kring 
körforskningsseminarier och andra projekt. 
 
Omvärldskontakter 
 
Hearing 
Körcentrum Syd har för avsikt att hålla en hearing under 2017 för att upprätthålla och 
förstärka dialogen med körlivet. Intentionen är att koppla hearingen till en konsert, 
förslagsvis med Musica Vitae. En arbetsgrupp bestående av Daniel Hansson, Malmö 
högskola, Martin Martinsson, Musik i Syd och Körcentrum Syds föreståndare Lena 
Ekman Frisk ska ta fram ett förslag för dagen.  
 
Grafisk profil   
Körcentrum Syd planerar att tills vidare 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 kommer fortsatt att ligga under Konstnärliga fakulteten och det 
administrativa stödet kommer under 2017 att fortsätta vara förlagt till Musikhögskolan i 
Malmö.  
 
Nyhetsbrev 
Körcentrum Syds nyhetsbrev planeras att ges ut fem gånger under 2017. 

http://www.korcentrumsyd.lu.se


Styrelsen för Körcentrum Syd 
Styrelsesammansättning 

Körcentrum Syds kommer även under 2017 ledas av en styrelse med åtta ledamöter 
med följande sammansättning: Ann-Charlotte Carlén (Ordförande), Lena Ekman Frisk 
(föredragande), Johan Antoni (sekreterare), Elisabeth Boström (Malmö Opera), Cecilia 
Martin-Löf (Odeum), Martin Martinsson (Musik i Syd), Staffan Storm (Lunds universitet), 
Johan-Magnus Sjöberg (Svenska kyrkan) samt Daniel Hansson (Malmö Högskola). 
Studentrepresentant är Elin Isaksson. För detaljerade regler kring styrelsens 
sammansättning och uppdrag hänvisas till Körcentrum Syds föreskrifter som finns på 
www.korcentrumsyd.lu.se. 
 
Budget 
Körcentrum Syd har fått en kraftigt nedskuren budget 2017, främst beroende på höjda 
fakultetsgemensamma kostnader. Detta innebär att Körcentrum Syd under 2017 inte 
kan starta några nya utvecklingsprojekt och inte heller kan förnya avtalet med 
Linnéuniversitetet angående körforskningssamarbete. Flera andra nedskärningar har 
också gjorts i budgeten. Körcentrum Syd fortsätter att regelbundet söka externa medel. 
 
Personal 
Lena Ekman Frisk kommer att delta i det nationella körledarkonventet i U.S.A., som 
äger rum i Minneapolis, Minnesota i mars 2017. Detta är arrangerat av American Choral 
Directors Association, ACDA, och är ett av världens största körledarsammankomster 
där cirka 3500 körledare beräknas deltaga.  Många internationella kontakter förväntas 
skapas under denna vecka. Resan är finansierad av Konstnärliga fakultetens rese- och 
forskningsbidrag. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Lena Ekman Frisk 
Föreståndare 
Körcentrum Syd 
 
 
 

http://www.korcentrumsyd.lu.se

