Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Barnkörveckan på Fårö år 2012.
Den ideella föreningen Barnkörveckan på Fårö har under 2011-2012 genomfört sitt fjärde verksamhetsår.

Styrelsens sammansättning och fördelning av uppdrag
Styrelsen har under året bestått av Karin Blomquist, ordförande, ansvarig för kontakterna med sommarens
medverkande, övergripande planering, förankringsarbete på Gotland, vissa ansökningar, m.m. Föreningen har
inte haft någon vice ordförande. Barbro Aronsson, har varit sekreterare samt ansvarig för kontakterna med
Sveriges Körförbund samt redovisningen till STIM. Anna Derwinger, har varit kassör samt ansvarig för
hanteringen av anmälningar/betalningar, vissa ansökningar, m.m. Sylvia Hörling har ansvarat för logistikfrågor
av alla slag samt kontaktarbete inför och under körveckan: lokaler, repetitions- och körtider, instrument,
volontärer, m.m. Karin Kloth har arbetat med att förnya och utforma föreningens informationsmaterial, Malin
Askner har omarbetat och utformat föreningens hemsida och medverkat i hanteringen av anmälningar, Annica
Grönhagen har ansvarat för körveckans kansli samt utskick och dokumentation av olika slag och Helena Herlitz
Olsson har ansvarat för boenden och kontaktarbete på Fårö.
Förutom dessa särskilda ansvarsområden har alla tillsammans och var för sig arbetat med planerings- och
förberedelsearbete samt dessutom aktivt under själva körveckan.
Inga arvoden utgår till styrelsen, allt arbete är ideellt. Endast utlägg för genomförande av verksamheten har
betalats mot kvitto.

Övrigt frivilligt arbete
Utan medhjälpare skulle det inte fungera! Arrangemanget Barnkörveckan på Fårö bygger på styrelsearbete i
kombination med volontärarbete. Många utanför styrelsen gör insatser av olika slag och i olika omfattning och
det är alldeles klart att utan dessa insatser går körveckan inte att genomföra.
Några exempel Anna-Carin och Signe Arnebjer tog sig an uppgiften att driva ett mycket uppskattat och
efterlängtat café. Yvonne Werkander åtog sig transport av bajamajor till och från Visby samt tillsyn under
veckan, Margareta Wanselius och Lise-Lotte Ekengren har varit behjälpliga med årets körtröja. Kerstin och Erik
Blomstrand arrangerade grillkväll och avslutningsfest för Ungdomskörens deltagare, Janne Appelqvist
organiserade bilparkering och parkeringsvakter. Familjemedlemmar, vänner och många av körveckans
deltagare har bidragit med insatser av olika slag: scenbyggen, biljettförsäljningar, markservice,
kanslibemanning, akututryckningar, hjälp vid teaterföreställning, författarkväll, skrivarverkstäder, med mera.

Andra samarbetsparter
Samarbeten bidrar till att skapa ett lyckat arrangemang. Samarbetet med Kulturskolan på Gotland (som lånar
ut instrument och utrustning), PA-kompaniet som bidrar med professionellt ljud och ljus samt stöd av alla slag,
Wessmans förlag som bistår på olika sätt, gott samtalsklimat och samarbete med Region Gotland, med
GotlandsMusiken, Gotlands körförbund och UngiKör Gotland är exempel på detta. Samarbetet med familjen du
Rietz på Stora Gåsemora gård likaså.

Den ideella föreningen Barnkörveckan på Fårö är medlem i Sveriges körförbund samt i UNGiKÖR Sveriges
barn- och ungdomskörer. Alla som deltar som körsångare under Barnkörveckan har därmed ett enskilt
medlemsskap i båda dessa organisationer.

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen har arbetat målmedvetet med planering och organisation för att tydliggöra arbetsområden och ha
god framförhållning, allt i syfte att skapa en lugn arbetsprocess, gott samarbetsklimat och tydlighet inför
uppdragstagare och deltagare. Vi har också försökt hitta avgränsade arbetsområden som, på styrelsens
uppdrag, kan skötas av någon utanför styrelsen. Ett exempel på detta är caféverksamheten, se ovan. Vi har
också lagt mycket arbete på att förbättra information och marknadsföring av körveckan.
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden. Protokollen har löpande lagts ut på hemsidan. I november
2012 träffades den då nyvalda styrelsen för en intensiv tvådagars arbetshelg med övernattning på Kue gård i
Träkumla på Gotland. Under arbetshelgen grundplanerades arbetsåret och styrelsearbetet fick en bra start.
Av styrelsens åtta medlemmar har sex varit bosatta på Gotland och två i Stockholm. De senaste åren har de
flesta sammanträden skett via Skype men i år har detta, av olika skäl, känts svårare än tidigare. Även tidigare
års styrelsearbeten har visat att det inte är tillräckligt att mötas via Skype. Styrelsen behöver träffas på riktigt
också. Till nästa års styrelsearbete tar vi med oss ambitionen att förbättra på detta område.
Den s.k. Stockholmsgruppen, där flera av våra medhjälpare utanför styrelsen ingår, har träffats hemma hos
Sven Winberg en gång under året.

Det konstnärliga arbetet
Förberedelserna inför sommarens Barnkörvecka omfattar också arbetet i den konstnärliga gruppen, de
medverkande emellan samt kontakten mellan styrelsen och den konstnärliga gruppen. Sammanlagt tio
personer, körledare, musiker och författare, var kontrakterade inför Barnkörveckan 2012 (nio och en halv
tjänst). Helena Parrow, körledare för Barnkören, hade i år dessutom som extrauppdrag att hålla samman de
medverkandes gemensamma planerings- och förberedelsearbete: konsertplanering, musikerfördelning,
sångkväll, överblick gällande årets nya tonsättningar (av författarens nyskrivna texter), med mera. Styrelsens
representant i det konstnärliga arbetet var Karin Blomquist.
Den konstnärliga gruppen hade ett fysiskt arbetsmöte i slutet av mars i Stockholm. I övrigt har alla kontakter
gått via telefon och e-post.
Stefan Casta var årets barn- och ungdomsboksförfattare. Hans nyskrivna texter inspirerade musiker och
körledare till fler tonsättningar än någon tidigare körvecka. Sammanlagt tio nya sånger blev resultatet, många
av dessa känns redan som klassiker! Bokia gav oss möjlighet att sälja böcker väldigt billigt - och vad vi sålde!
Nästan 300 böcker på sex dagar, så gott som allt tog slut.

Genomförande av Barnkörveckan v 28 2012
Årets Barnkörvecka på Fårö samlade 275 deltagare varav 213 barn och ungdomar:
Minikören
31 barn (4-5 år)
Ungdomskören:
50 deltagare (13 år- )
Bubblorna:
29 barn (6-7 år)
Vuxenkören:
62 deltagare
Barnkör 1 och 2: 103 barn (8-12 år)
24% av deltagarna hade gotlandsadress. Det är en minskning i förhållande till när det varit som flest, då har
cirka en tredjedel haft adress på Gotland – men det är en ökning gentemot 2011 då antalet gotländska
deltagare var 21%. Styrelsen har på många sätt arbetat för att intressera fler gotlänningar men andelen
gotlänningar har de senaste åren legat runt 20-25%. Mycket konkurrerar om gotlänningarnas tid sommartid.

Kanske är det inte realistiskt att tro att antalet gotlänningar ska öka? Kanske ska vi istället inrikta oss på att
intressera fler deltagare från fastlandet? Barnkörveckan omsätter idag i runda tal 5 000 gästnätter. Kanske
bidrar Barnkörveckan på lång sikt med nya gotlänningar?!
Årets medverkande var:
 Maria Kellström
 Helena Parrow
 Maria Wessman Klintberg
 Lone Larsen
 Maja Malmström
 Lotta Hasselquist Nilsson
 Stefan Nilsson
 Rigmor Bådal
 Ola Johansson
 Stefan Casta

körledare för Minikören (4-5 år) samt Bubblorna (6-7 år)
körledare för Barnkör 1 (8-10 år) och Barnkör 2 (11-12 år)
körledare för Ungdomskören (13 år och uppåt)
körledare för Vuxenkören
pianist Minikören samt Bubblorna
pianist Barnkören
pianist Ungdomskören samt Vuxenkören
basist Minikören, Bubblorna samt Barnkören
basist Ungdomskören samt Vuxenkören
författare

Tre av Ungdomskörens repetitioner (måndag-onsdag) ägde rum på Fårö Bygdegård. Alla övriga repetitioner och
konserter genomfördes på Stora Gåsemora gård och där fanns också körveckans kansli, bibliotek samt kafé.
Alla körer, även de yngsta barnen (4-5åringarna i Minikören) leddes av en professionell körledare och
ackompanjerades under både repetitioner och konsert av två professionella musiker, en pianist och en basist
Barnkörveckan pågick i år måndagen den 9 juli till lördagen den 14 juli. Dagen innan möttes styrelsen med
vänner för att iordningsställa lokaler och kansli. Söndag kväll träffades styrelsen och alla medverkande för
gemensamt informationsmöte och åt sedan middag tillsammans. Måndag förmiddag började alla repetitioner
och kl 13.00 var det dags för invigning av årets Barnkörvecka. Måndag kväll anordnades en grillkväll vid
raukfälten för Ungdomskören. ICA Nyströms på Fårö bjöd på all mat och dryck!
Tisdag eftermiddag kunde vi erbjuda teater. Boulevardteatern i Stockholm gav Snigel Blå, en föreställning för
de yngre barnen. Därefter var det dags för Sångkväll! För tredje året i rad arrangerade musiker och körledare
tillsammans en allsångskväll. Vädret gjorde att Ladan fick användas trots medhavda picknickkorgar. Kanske lite
tråkigt men å andra sidan blev sången och musiken så mycket bättre.
Onsdag eftermiddag hölls föreningsmöte. Alla som sjunger under körveckan är medlemmar i den ideella
föreningen Barnkörveckan på Fårö. Under föreningsmötet får vi en chans att berätta om styrelsearbetet och
bjuda in nya intresserade att delta i arbetet med att arrangera. Vi får förstås också möjlighet att ta del av
medlemmarnas tankar om verksamheten.
Som deltagare i körveckan är man också medlem i Sveriges Körförbund. Medlemsskapet ger föreningen
möjlighet att ansöka om arrangörsstöd men erbjuder också hjälp med redovisningen till STIM. Alla medlemmar
får dessutom tidskriften Körsång hemskickad under ett år.
Körerna repeterade som vanligt förmiddagar. Stefan Casta, årets författare, besökte alla körer under någon av
deras repetitioner. Onsdag och torsdag eftermiddag anordnades Skrivarverkstad under ledning av Stefan för
8-10åringar respektive för barn 11 år och uppåt. Torsdag var det dags för Författarkväll.
Onsdag kväll arrangerades en berättarkväll vid LIvräddningsmuséet i Ekeviken. Och i år, precis som för två år
sedan, fanns Rebecka Lagercrantz där med staffli och pensel och målade sjungande barn. Hennes bilder
använder vi senare i vår marknadsföring.
Fredag och lördag är konsertdagar. Först ut var som vanligt de yngsta barnen med Minikörens och Bubblornas
två konserter fredag eftermiddag. Fredag kväll var det Ungdomskörens tur och efter konserten arrangerade
några familjer på styrelsens uppdrag, en uppskattad avslutningsfest för ungdomarna. Lördag eftermiddag hölls
den stora Barnkörens konsert och lördag kväll avslutades årets Barnkörvecka med Vuxenkörens konsert och
avslutningsbuffé. Dagen efter tömdes och städades lokalerna - och så var det plötsligt över för i år.
Konserterna var mycket välbesökta och blev, som alltid, musikaliska och fantastiska upplevelser som många av
oss bär med sig länge efteråt. Våra härliga medverkande, musiker, körledare och författare, alla medhjälpare i
stort som smått, alla nya sånger, den fantastiska miljön på Stora Gåsemora, allt bidrar till härliga
sommarminnen från Fårö och Barnkörveckan.

Utvärderingar
133 utvärderingar lämnades in av totalt 275 deltagare. Genomgående är minst 90 % mycket positiva till
körveckan 2012 på alla punkter i utvärderingen. 95 % av de svarande sätter 4 eller 5 på nöjdhet med körledare,
musiker och författare. Några utvecklingsområden framträder som nästa styrelse får värdera och arbeta vidare
med.

Tack till bidragsgivare och sponsorer
En förutsättning för genomförandet av Barnkörveckan på Fårö är styrelsens och andras omfattande
frivilligarbete men utan generösa ekonomiska bidrag från bidragsgivare och sponsorer skulle verksamheten
ändå inte vara möjlig att genomföra.
Barnkörveckan på Fårö vill särskilt tacka Region Gotland, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Destination
Gotland, PAkompaniet, Kulturskolan på Gotland, Sveriges Körförbund, UngiKör Riks, GotlandsMusiken och
Sällskapet DBW Gotland.
Vi vill också tacka Gotlands Montessori friskola, Löfbergs lila, IVisby tryckeri, Kastås reklam, Sylvis döttrar, ICA
Nyströms Fårö, BRS Intron, Joachim Kuylenstierna, Hellvi koopet (förskola), Bokia Visby, Gotland.net, Keges
grosshandel, Sudersands Semesterby, Immenco Gotlandsgrossisten, Kue gård Träkumla, Eskelunds bageri och
Wessmans musikförlag.
Sist men inte på något vis minst, ett stort varmt tack till Birgitta du Rietz med familj på Stora Gåsemora gård. Vi
har sagt det många gånger men vi upprepar det om och om igen: Barnkörveckan har hittat hem hos er på Stora
Gåsemora. Vi är väldigt glada över att få vara hos er – bättre kan vi inte ha det!

Till slut…
Något hände med styrelsearbetet i år, plötsligt gick mycket så mycket lättare. Många dörrar, där vi tidigare
stått och bankat, stod plötsligt öppna och vi upptäckte att vi hade en plattform. Fyra år av uppbyggnadsarbete,
förankringsarbete, marknadsföring, med mera har faktiskt börjat ge resultat.
Vi hade överblick och framförhållning och detta spred lugn trots det omfattande förberedelsearbetet. Vi har
arbetat mycket på att bli tydliga både inför oss själva och andra, jobbat för att göra det möjligt för andra att ta
över, nya personer att bli aktiva i styrelsearbetet. Hittills har det varit svårt att rekrytera nya styrelseledamöter.
Hög arbetsbelastning har varit främsta orsak och vi jobbar mycket på att hitta avgränsade områden som kan
utföras av personer utanför styrelsen men på styrelsens uppdrag.
Barnkörveckan på Fårö har alltid värnat om det professionella, att även mycket små barn ska få sjunga
tillsammans med professionella körledare och musiker. För oss i styrelsen är det viktigt att även arrangemanget
är professionellt utfört, så långt det är möjligt. Dock ska man alltid komma ihåg att hela Barnkörveckan drivs
och arrangeras helt och hållet av ideellt arbetande människor, vid sidan om heltidsjobb och familjeliv. Och
Barnkörveckan är en förening: alla föreningsmedlemmar som vill vara med och göra detta möjligt är välkomna
att höra av sig!
Visby den 6 oktober 2012
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