
Paf-körslaget 6-11.7.2014                  

Hej körvänner, 

Paf-karnival kommer att bli en mycket häftig 

upplevelse. Hela torget kommer att sprudla med 

glädje och dans. Vi kommer att få uppleva allt från 

samba, Brasiliansk mat till en influgen Dj från Brasilien.  

Nu har sex stycken Åsmf ensembler anmält sig till 

evenemanget och anmäler sig inte fler så går frågan ut 

till övriga körer på Åland. Ersättningen känner ni till och efter projektet kan er kassör skicka räkning 

till Paf (jaana.salminen@paf.com). 

Soundway kommer att fungera som kompband 

under hela projektet. Tony från Soundway 

kommer att vara kapellmästare och ha direkt 

kontakt med dirigenterna. Tony vill ha en ljudfil 

på alla de låtar ni spelar för att de ska kunna 

öva in rätt tempo m.m. Denna fil bör lämnas in 

senast i maj per mail till 

alandiasound@hotmail.com. Tony kommer 

även att starta en FB-sida där man kan 

diskutera direkt med kapellmästaren. Allmänna frågor på sidan och privata frågor som meddelande.  

Låtvalen bör skickas in till mig så fort som möjligt. Viktigt att vi kordinerar så att man inte uppträder 

med samma låtar. Först till kvarn gäller. De låtval som kommit in är hittills unika. Det är frågan om tre 

låtar och en ny låt till finalen. Totalt fyra låtar! 

Pia Lassila och Bengt Malmberg kommer att hålla i själva helheten. Pia kommer att fungera som 

schlagerdrottning och intervjua era dirigenter och solister m.m. Ni kan luta er mot henne under hela 

tillställningen. Pia har även kontakt med Audiotrade samt kordinerar genrepen. Kontakt med dem får 

ni via mail: bengt.malmberg@ha.ax 

Körslaget avgörs av publiken. Den kör som blir publikens favorit går alltså vidare till final. Det gäller 

att få publiken med sig. Domare som avgör är preliminärt: Polismästaren Ristola, landshövdingen och 

Anders Ingves. Vi försöker få alla tre med till finalen. Detta är ännu under arbete. Showen filmas i real 

tid på stora tv-skärmar så att alla kan se. Scennärvaron samt närbilderna kommer att vara avgörande.  

Lycka till med övningarna och så träffas vi igen på 

stormöte i maj.  

Med vänlig hälsning,  

 

Sara Kemetter, projektledare 
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