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Körinternat 2019 
på Stiftsgården i Rättvik

Kom 5, betala för 4!

VÄSTERÅS STIFT
Foto: Magnus Aronson/Ikon 

För upplysningar och bokning kontakta 

Stiftsgårdens bokning 
Tel: 010-160 80 01 

E-post: bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Med reservation för ändringar.

Välkommen till Stiftsgården i Rättvik! 

Foto: Alex & Martin /Ikon



Sjung på Stiftsgården i Rättvik 

Få saker får en kör att växa så mycket, 
som koncentrerad samvaro i en ny 
miljö. Körens medlemmar får möjlig-
het att lära känna varandra, få sjunga 
ihop sig och komma hem med ny 
energi. 

På Stiftsgården finns olika lokaler 
lämpliga för sång, utrustade med 
flygel eller piano. Det finns ca 250 
sängplatser i olika rumstyper. 
Restaurangköket serverar vällagad 
mat av professionella kockar.

Stiftsgården ligger vid kyrkudden i Rättvik. En promenad längs 
Siljans strand mellan intensiva sångpass ger perspektiv och vila.

I den här broschyren finns förslag till program och prisuppgifter 
för en eller två nätters vistelse med er kör. Du finner dessutom 
kontaktuppgifter till erfarna workshopledare som gärna kommer 
till Stiftsgården. 

Den som vill kan också boka ett pass helt utan kostnad med 
undertecknad som jobbar på gården. 

Varmt välkommen!

Helena Andersson Bromander
Musikansvarig, Stiftsgården i Rättvik
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Detta får kören som bonus:

Gratis workshop (1,5 h) 
Med Stiftsgårdens musiker Helena Andersson Bromander gör ni 
övningar för att hitta ett tydligare uttryck och en medvetenhet om 
mottagaren av vår musik.  
Övningarna både väcker skratt och 
berör när körmedlemmarna omväx-
lande sjunger för och lyssnar på 
varandra. Vi ger varandra feed back 
under trygga former. 

Kontakta Helena för att veta om 
hon är i tjänst när ni vill komma: 
helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se

Bön och mässa 
Dagligen hålls andakter i Enhetens kapell. Er kör kan medverka 
i andakt eller mässa som firas med dem som för tillfället är på 
Stiftsgården. Kommunicera med bokningen så får ni kontakt med 
den som leder mässan eller andakten. 
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Boka workshopledare

Stiftsgården har ett nätverk av workshopledare! Stiftsgården för-
medlar kontakten, överenskommelse och ersättning löser ni själva.

 Anci Hjulström är sångerska, musikregissör,  
 pedagog i musikalisk kommunikation, pionjär  
 i Scenisk kör. Hon arbetar med att hitta scen- 
 trygghet hos den enskilde körsångaren och i 
 kören som helhet. Anci har kallats ”landets  
 meste körregissör” och skapar såväl sceniska
 uppsättningar av klassiska verk, t ex Johannes-
 passionen, Lukaspassionen som temakörcollage. 

Kontakt: anci.hjulstrom@telia.com, www.ancihjulstrom.se

Svenska Gospelverkstaden har i tre decennier med passion och 
kunskap bidragit till att utveckla, stärka och sprida gospelmusiken 
i Sverige. I gospeln står det glada 
budskapet alltid i centrum. Svenska 
gospelverkstaden har flera ledare, 
regelbundet även gästande 
amerikanska gospelledare, som 
håller workshops över hela landet. 

Kontakt: info@gospelverkstaden.se
www.gospelverkstaden.se

Anders Lindström, forskare, författare, körledare, körpedagog med 
tonvikt på anglikansk kyrkomusik, evensong och Christmas carols.
 Med honom erbjuds ni sjunga och ta del av det 
 som ingår i svenska versionen av Evensong:
 hymner, psaltarpsalmer, växelsångsböner,
 Marias och Symeons lovsånger samt lämpligt
 anthem, även Christmas carols och Påskcarols  
 efter överenskommelse.  

 Kontakt: kummelby.forlag@gmail.com
 

 Anders Nyberg är kör-ledare, -arrangör,  
 -kompositör och -förläggare. Han har även  
 medverkat som manusförfattare till den 
 Oscarsnominerade körfilmen ”Så som i
 himmelen”. Under årens lopp har han
 ständigt återkommit till Stiftsgården för
 uppskattad kursverksamhet i all möjlig
 slags körmusik även om hans dalska och 
 afrikanska hjärta klappar varmast. 

 Kontakt: anders@peaceofmusic.com
 www.peaceofmusic.com

Viktor Olsson läser körpedagogutbildning vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, sjunger i 
Sofia Vokalensemble, leder Smålands Nations 
Vokalensemble i Uppsala och har även arbetat 
som improvisationsmusiker och kapellmästare 
i olika scenkonst- och teatersammanhang. Med 
Viktor kan ni hitta en mer homogen körklang 
eller under lekfulla former träna körens känsla 
för rytm och puls. Stiftsgården fakturerar er 
vid Viktors medverkan.

Kontakt: viktor.olsson.vanminh@gmail.com                   

 Anneli Rosén är dansare och symbolpedagog
 med lång erfarenhet av det kyrkliga samman-
 hanget. Tillsammans med Anneli fokuserar
 ni på att kören är en kropp som kan förstärka
 sitt budskap med enkla medel, genom rörelser
 och förflyttningar i rummet. Kören får en
 ökad medvetenhet om kroppens betydelse
 för att förmedla något viktigt. Stiftsgården
 fakturerar er vid Annelis medverkan. 

  Kontakt: stiftsgardsvagen23@gmail.com 
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Paket 1  (1 natt)

Programförslaget utgår från Stiftsgårdens ordinarie måltids- 
och andaktsrytm. Meddela om ni vill ändra tidpunkt för måltider.

Dag 1   
  Ankomst
10.30 Smörgåsfika
12.00  Bön mitt på dagen (ej söndag)
12.15  Lunch
14.30  Eftermiddagsfika
15.00  Incheckning
17.00  Middag
20.00  Aftonbön (onsdagar och lördagar mässa)
20.30  Kvällste

Dag 2   
08.00  Morgonbön (tisdagar mässa)
08.15  Frukost
10.30 Frukt och juice /utcheckning senast kl. 11
12.00 Bön mitt på dagen (ej söndag)
12.15 Lunch
14.30  Eftermiddagsfika
 Avslutning
 Hemresa

Kostnad för en natt, kost, logi, körlokal:  
1 284 - 1 774 kr/person inkl. moms. 
Var femte person kommer utan kostnad. Variation i pris beroende 
på rumsstandard, från lägergård med eget sänglinne till eget rum 
med dusch och toalett.

Paket 2  (2 nätter)

Programförslaget utgår från Stiftsgårdens ordinarie måltids- 
och andaktsrytm. Meddela om ni vill ändra tidpunkt för måltider.

Dag 1
 Ankomst / incheckning
20.00  Aftonbön (onsdagar och lördagar mässa)
20.15  Kvällste 

Dag 2 
08.00  Morgonbön (tisdagar mässa)
08.15  Frukost
10.30 Frukt  och juice 
12.00  Bön mitt på dagen (ej söndag)
12.15  Lunch
14.30  Eftermiddagsfika
17.00  Middag
20.00  Aftonbön (onsdagar och lördagar mässa)
20.30  Kvällste

Dag 3 
08.00  Morgonbön (tisdagar mässa)
08.15  Frukost
10.30 Frukt  och juice /utcheckning senast kl. 11
12.00  Bön mitt på dagen (ej söndag)
12.15  Lunch
 Avslutning
 Hemresa

Kostnad för två nätter, kost, logi, körlokal: 
1 729 - 2 709 kr/person inkl. moms. 
Var femte person kommer utan kostnad. Variation i pris beroende 
på rumsstandard, från lägergård med eget sänglinne till eget rum 
med dusch och toalett.


