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DAMKÖREN I denna samling finns sånger nedskrivna av tonsättare från förr och nu. Vissa sånger är
bångstyriga och kräver en stunds arbete för att ge sin innersta kärna tillkänna. Andra kan vara glasklara och
omedelbara, lik en förälskelse som drabbar. Några framkallar förhoppningsvis ett gott skratt eller väcker vår,
ibland slumrande, lekfullhet. Jag tror att sångens egen längtan är att få bli klingande genom era hjärtan, så min
förhoppning är att det i denna bok finns sånger som väcker er lust att sjunga dem. Karin Eklundh urval och
sammanställning
Vår ansökning till läsåret 2018-2019 startar 28 mars till 18 maj. Våra fina konfirmander ska äntligen
konfirmeras. © Helsingin seurakunnat - Kirkko Helsingissä 2015 Damkören Silver Quinns från Vasa klicka
här för att läsa mera Nya stadgar 2018 kan du ladda ner här Välkommen - Tillsammans hjälper vi. Ronja
Rövardotter - en vacker och ständigt aktuell Astrid Lindgren-klassiker. Vanha ylioppilastalo (ruots. 28 mars
till 18 maj. 15 Dansshow av elever från. 4. Hae. Kören bildades 1987, har en bred repertoar, och är öppen för
alla kvinnliga studenter.
Tänk att det snart är dags igen.

Vi vill vårda den svenska körtraditionen & samtidigt utveckla och förnya. VÄLKOMMEN. Öppettider:
Tisdagar kl 16-19 Torsdagar kl 11-14 Lördagar kl 10-13 Inlämning: Alla som vill. Tänk att det snart är dags
igen. Kören har funnits här sedan 1896. Välkommen till Svenska kyrkan i Alafors, Kilanda, Nol, Starrkärr
och Älvängen. Vid Ålands musikinstitut ges undervisning i musik och dans. Öppettider: Tisdagar kl 16-19
Torsdagar kl 11-14 Lördagar kl 10-13 Inlämning: Alla som vill. Vi vill vårda den svenska körtraditionen &
samtidigt utveckla och förnya. VÄLKOMMEN.
00 Malin Westergren, konferencier. Jag säger äntligen för det är ju denna dagen vi alla har längtat till.

