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Den är här nu…
vår sångbok, där vi samlat hela
trettiotvå guldkorn ur vår egna
sångskatt!

I skrivandets stun
står vi i startgroparna för årets sommarturné. Det är
alltid lika roligt att veta att vi har många fantastiska
möten med härliga människor framför oss. Att vi
kommer få dela med oss av det som är vårt runt om
i vårt vackra sommar-Sverige. Temat för vårt
program är Ny ket & Ömt - tankar och sånger om
att möta varandra, livet och oss själva med
öppenhet och varsamhet.

Sommarens turnépla
Juli
06: Östra Hargs kyrka, Linghe
09: Djurgårdskyrkan, Stockhol
14: Vilhelmina kyrk
16: Fatmomakke kyrk
17: Österjörns kyrk
24: Nordingrå kyrk
Augusti
13: Hemsö
28: Enåker

Vi vill nu även slå ett slag fö
Vi har länge valt att behålla vår musik för oss själva,
i den bemärkelse att ingen annan än vi haft tillgång
till noterna. Det enda undantaget har varit
körsamarbetena vi gjort under årens lopp, då
körerna fått använda materialet efter avslutat
projekt. Men nu känner vi att det är dags att ge alla
möjligheten att sjunga våra sånger. Att få göra dem
till sina egna. För sanningen är den, som visdiktaren
Tomas Boström säger; ”En visa är inte färdig när
den är skriven, inte ens när den är sjungen. Visan
blir vad den blir först när den blir det i någon” Så
sant som det är sagt! Nu är vår önskan att våra
sånger ska komma till glädje för många. Därför låter
vi dem nu yga fritt och hoppas att de landar väl i
era hjärtan. Så ta vara på Ögonblickets stillhet mitt i
livet och fyll det med en sång…
Kontakta oss om ni vill göra en beställning.

att vi gärna kommer till er och delar med oss av våra
tankar och sånger under hösten eller vintern. Vi
erbjuder då
• Ny ket & Öm
• Omtankens Tid - En advents-/ julkonser
Möjligheten nns även att göra dessa program i
form av ett körprojekt. Vi skickar noter arrangerade
för er kör och oss. Kören repeterar på egen hand.
Sedan möts vi för en kördag och avslutande
konsert. Detta brukar vara väldigt uppskattat av
såväl körledare såsom sångare

Vi önskar er
en riktigt skön sommar! Ta väl hand om er, så
hoppas vi att våra vägar korsas någonstans någon
gång. // Sara & Pell
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