
 

Hej alla körledare och körsångare i Sveriges Körförbund, region Mitt Norr. 

De flesta av oss går nu omkring och undrar, blir det någon julkonsert eller inte? 
Får vi sjunga några julsånger?  
Svaret är ja, vi gör det tillsammans, på digitala vägar! 
Vi här uppe i vår region har nu chansen att sjunga in julen helt Coronasäkert. 

Vi vill erbjuda eller rättare sagt uppmana er att vara med i vår digitala Julhälsning till alla som 
älskar körsång. Ju fler som är med desto roligare. Varje körsångare spelar in sig själv i Jul, jul 
strålande jul (Gustav Nordqvists SATB arr.) enligt bifogad instruktion. Sedan läggs allt ihop i 
datorn till en film. 

Förutom spridning på våra sociala medier så skickar vi detta till våra lokala TV- och radiostationer  
och kanske även i resten av landet. Vi får större publik än vanligt. 

Vi som arbetar med detta projekt är era kontaktpersoner i Sveriges körförbund Region Mitt Norr: 
Per Wiklander, Åre, Kerstin Sonnbäck, Avesta och Lena Rieback, Bollnäs. Vi hoppas att detta kan 
vara starten på ett nytt samarbete mellan oss körer här uppe i mellersta Norrland.  

Deadline mån 30 november 

Kom och sjung med! 
Med vänlig hälsning Per, Kerstin och Lena. 

Bifogas: Instruktioner 



Så här gör du: 

Du behöver 
• Mobiltelefon med frontkamera 
• Dator med hörlurar 
• Noter på ”Jul jul, strålande jul”, Gustaf Nordqvists originalsättning för SATB 

Förberedelser 
• Surfa till www.undersakerskoren.se/korforbundet 
• Öva igenom din stämma vid behov 
• Lyssna igenom och sjung med dirigentfilmen ett par gånger så du känner dig bekväm. 
• Koppla in hörlurarna till datorn. Klicka igång dirigentfilmen och se till att det inte hörs någon 

annanstans än i dina hörlurar och inte så starkt. Det är bara din röst som ska höras på 
inspelningen. 

• Förbered din mobiltelefon för videoinspelning. Starta kameran, välj videoinspelning och byt till 
frontkameran så du ser dig själv. Sätt mobilen på ett stativ eller bord i lagom höjd så att du kan 
titta in i kameran och snegla på dirigentfilmen samtidigt. Kameran ska vara rakt framför dig 
och hela ditt huvud samt en bit nedanför axlarna ska synas. Se till att rummet du sitter i har bra 
belysning, är tyst och gärna väldämpat med mycket textilier. Nu är du redo! 

Inspelning 
• Starta videoinspelningen på mobilen och starta sedan dirigentfilmen på datorn. Titta rakt in i 

kameran redan under introt och sjung sedan det vackraste du kan, var noga med att följa 
dirigenten med ena ögat. 

• Behövs noterna så kan du tejpa upp dem bredvid kameran.  
• Blir det fel så är det bara att göra en ny tagning. 

Leverans 
• När du är nöjd så skickar du filmen till video@undersakerskoren.se Filen är förmodligen för 

stor för att maila direkt så du kan behöva använda en filöverföringstjänst, t.ex Google Drive, 
iCloud, Dropbox eller OneDrive. Har du inga av dessa i mobilen så kan du föra över filen till 
datorn och skicka via wetransfer.com eller sprend.com. Läs mer om det på webbsidan.  

• Skriv i mailet vem du är och vilken stämma du sjunger. I och med att du skickar filen så 
godkänner du också att den används i radio, TV och på Internet, t.ex. Youtube och Facebook 
för detta ändamål. 

• Varje kör som är med behöver också skicka in 2-3 bilder från sin hemort. Vinter- och eller 
julmotiv. Liggande format, jpg hög upplösning, minst 1920x1080 pixlar. Dessa kommer utgöra 
bakgrunden till vår film. 

• Vi behöver din fil senast måndag 30 november. 

Övrigt 
Det går naturligtvis bra att spela in på andra sätt, videokamera, webbkamera eller vad du har. 
Man kan gärna hjälpa varandra att spela in men det får bara vara en person på varje film.  

Lycka till!


