
Vokalensemblen som är en utbildning i sång  
 med Carolina Friberg, sångerska & sångpedagog

Plats: Villa Överås, Danska vägen 20, Göteborg om inget annat anges. 
Rep: Tisdagar (samt något eller några intensivrep inför framträdanden), terminsstart 16 januari 2018. 
Tid: 18.15-ca 21.30, om inget annat anges. 
Dessutom: Tid för egen instudering, egenorganiserade rep, ensemblens framträdanden samt uppgifter i 
samband med anskaffande av framträdanden och arbete inom aktuella projekt.

VAD ÄR SVE:A? 
Sve:a är en vokalensemble för upp till 16 damröster i Kulturfilurens regi som erbjuder intresserade och 
drivna sångare en utbildning i samsång och musikaliskt uttryck med professionell ledare på hög nivå utan 
att det kostar skjortan. På köpet blir du en del av den kreativa och sociala atmosfär som utgör mycket av 
ensemblens hjärta. 

utbilDning och EnSEmblE mED ”tillSViDAREStAtuS”
Blir du antagen till Sve:a har du fått en sångutbildningsplats men också blivit antagen som medlem i 
ensemblen. Så länge du är med får du tillgång till sångutbildningen och sångare med siktet inställt på 
långvarig medverkan har förtur vid ansökningarna. Projektmedlemsskap kan öppnas i mån av plats. 

SVE:AS uPPlÄgg & innEhåll
Vi träffas i stort sett varje vecka för en gemensam sånglektion och repetition av aktuell repertoar. Reper-
toaren är blandad. Du behöver räkna med tid för egen instudering av stämmor och texter samt extrarep 
du och de andra medlemmarna själva organiserar. Ensemblen ansvarar själv för att skaffa uppdrag vilket 
innebär att du behöver räkna med att avdela tid för att bidra till detta tillsammans med de andra. Noter 
och marknadsföringsmaterial tillhandahålls av Kulturfiluren. En stor del av den interna kommunika-
tionen sker via ett internetbaserat verktyg som alla medlemmar utan undantag måste kunna hantera. 
Ensemblen är en del av Kulturfiluren som också ansvarar helt och hållet för ensemblens ekonomi. 

Intäkterna från framträdandena används till att driva projekt samt betala omkostnader som inte täcks 
av medlemsavgiften. 



tÄVling och Film
Under våren 2018 kommer vi fokusera på förberedelser inför Grieg 
International Choir Festival där vi tävlar i kategorierna Sacred och 
Contemporary music. Som ett led i detta söker vi spelningar i kyr-
kor. Vi ska även spela in ytterligare en musikvideo. 

VEm KAn SÖKA och VAD FÖRVÄntAS AV mEDlEmmARnA?
Du som älskar att sjunga, har en bra röst och en positiv attityd är 
varmt välkommen att söka till Sve:a. Du behöver kunna studera 
in en stämma själv och också kunna sjunga den på egen hand. Det 
förväntas att du avser att delta på varje rep och framträdande och 
att du på eget initiativ tar igen det du missat till nästa gång om 
du ändå måste återbuda en repetition. Du behöver aktivt ta del 
i det som sker i ensemblens projektverktyg Slack. Du bör ha viss 
notläsningsförmåga eller vilja att öva upp den och du behöver vara 
taggad och ge järnet både på repetitioner och framträdanden.

Om du anser att du saknar några av ovanstående färdigheter – 
diskvalificera inte dig själv på förhand! Har du det mesta så kan 
resten ordnas upp under tiden! Om det kittlar i magen och känns 
spännande – låt mig få avgöra om du platsar! Ansök idag!

tERminSAVgiFt
Terminsavgiften är 3600 kr våren 2018. Priset inkluderar ordina-
rie tisdagsrepetitioner, noter, marknadsföringsmaterial och moms. 
Repetitioner som ställs in pga för lågt deltagarantal ersätts inte. 
Extra repetitioner med ledare utöver de ordinarie betalas av delta-
garna. Engångshyra av konsertkläder tillkommer.

AnSÖKning
Ansök via www.kulturfiluren.com/svea.html snarast. Antagning 
sker löpande så länge det finns platser!

Du som går vidare till nästa steg blir kallad till en antagningslek-
tion där vi jobbar med din röst. Lektionen kostar 400 kr.

 

Varmt välkommen att söka!
Carolina Friberg

PS. Titta gärna på Sve:as hemsida som riktar sig till publik och kunder: www.ensemblesvea.se DS.

www.kulturfiluren.com 
www.facebook.com/kulturfiluren 

031-184737


