Välkommen till Vindhemskören!
Vindhemskören är en kyrkokör med mål att skapa god körmusik för gudstjänstbruk och att uppföra
sakral och profan körmusik i olika sammanhang. Kören anordnar gemensamma aktiviteter som
turnéer, övningsläger och fester.

Medlem
i kören kan den bli som är beredd att satsa den tid som krävs för att skapa god körmusik och betalar
medlemsavgiften.
Anmälan
Vid antagning av ny körmedlem skall hänsyn tas till stämfördelning inom kören. Anmälan sker till
körledaren.
Grunden i all körmusik är övning
Kören övar regelbundet en gång i veckan (f.n. torsdag 19:00 - 21:30), men inför större konserter
och framträdanden kan extra övningstillfällen behövas.
Var och en antecknar planerad närvaro vid repetitioner och framträdanden på särskilda listor.
Meddela plötsliga förhinder att delta i övning till stämfiskalen (telefonnummer finns på körlistan).
Om du har förhinder och inte kan vara med på generalrepetitioner/framträdanden meddela
dirigenten i god tid.
För att repetitionerna skall bli effektiva är det viktigt att alla deltar och är på plats vid övningens
början och att ingen stör med ovidkommande prat och aktiviteter.
Gudstjänstsjungningar
Varje termin deltar kören i ca tre gudstjänster. Det förväntas att varje körmedlem är med vid minst
två av dessa tillfällen.
Konserter
Våra framträdanden är en produkt av det gemensamma arbete som läggs ner under
övningsperioden. Speciellt viktiga är generalrepetitionerna inför konserterna. Körmedlemmar som
ej kan delta i övningar före ett framträdande kan ej räkna med att deras deltagande är givet. Vid
oklarheter avgör dirigenten.
Alla körmedlemmar har ansvar för den gemensamma trivseln
Samtliga medlemmar bör solidariskt följa gemensamt fattade beslut t.ex. om körklädsel och
övningstider. Klubbmästarna organiserar kaffe vid övningar samt fester och medlemmarna hjälper
till enligt ett särskilt schema eller vid behov. Bibliotekarierna behöver ibland hjälp med sortering av
noter. Alla körmedlemmar hjälper till med att iordningställa övningslokaler före och efter övningar
och framträdanden.
För allas trevnad vill vi att Du ställer upp på ovanstående!
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