
PM för PAF Carnevalsmöte    12.3.14 kl 17.30-18.30 

     Stadsbiblioteket 

Närvarande: 

Intermezzo 

Viva-kören 

Projektkören Åland 

Cantilena 

MK 

Pia och Bengt  

Sara 

 

1. 

Pia presenterade schemat: 

9 st körer finns nu anmälda. På mötet fastställdes följande uppträdandetider för körerna: 

6 juli  7 juli  10 juli  11 juli 

Triolen  Viva-kören  ”Jaska” 

Ålands projektkör 1 MK  Ålands projektkör 2 FINAL 

Cantilena  Archipelago Singers Intermezzo 

Mötet kom överrens om att på finaldagen delas 1000 € så att första plats ger 500 €, andra plats 300 € 

och tredje plats 200 €. Sen tidigare är det bestämt att alla körer får 1000 € vardera för sina 

uppträdanden. 

2. 

Krister N framförde en idé om att det skulle vara skoj att ha en ”jury” som uttalar sig efter körernas 

uppträdande. Namnförslag som gavs var Tage Silander, Edgar Wickström, Erik Hemming, Veronica 

Thörnroos, Maria Mäntylä, Teijo Ristola och Ann-Christine Karlsson m.fl. Organisatörerna funderar 

vidare på saken. 

3. 

Diskussion om podier. Beslöts att podier kommer att finnas i form av en rad längs akterkant på 

scenen. Om någon kör inte vill ha podier kan dessa troligtvis avlägsnas. Orkestern får ett egen liten 

(låg) scen snett framför stora scenen. Sara frågar PAF om podier och placering av körer och orkester.  

4. 

Tony Wickström är kapellmästare och han vill ha ljudfiler senast inom maj. Soundway kommer att 

öva repertoaren under juni månad. Tony ombeds delta på nästa möte. 

 



 

 

5. 

Sara K har fått en förfrågan från operan Magnus-Maria om sångare från operan kunde (gratis) få 

uppträda under kvällarna vid lämpligt tillfälle för att marknadsföra sig. ÅSMF diskuterar frågan på sitt 

nästa möte. 

6. 

Till kännedom: Konstaterades att det är frivilligt att ha solist i kören. Det är också upp till körerna att 

bestämma hur många sånger man har. Alla körer ska dock ha minst 3 sånger och rekommenderas att 

öva in en fjärde sång ifall av finalplats. 

7. 

Sune (projektkören) frågade om hur stor procent av kören som får sjunga i en annan kör. Beslut: Så få 

som möjligt men projektkören får dela damerna i två grupper men herrarna (som är få) får delta i 

bägge körerna. En ensam korist kan delta i flera körer 

8. 

Nästa möte meddelas per mail när vi fått kontakt med Tony Wickström. Föreslagen datum är 9 april 

kl 1730 i bibliotekets paviljong. Vid detta tillfälle ska alla körer vara representerade. 

Vid pennan/Pia och Bengt 


