
Följ med till Sveriges största körhappening!

Har du drömt om att sjunga Anthem tillsammans med Tommy Körberg? Nu har du chansen!  
Den 4 november ordnas årets största körhappening i Sverige när landets nationalarena, Friends Arena, 
fylls med körsångare.

Konceptet är enkelt. Publiken, eller kören, delas upp i stämmor och sjunger tillsammans med Tommy 
Körberg, Malena Ernman, Sofia Karlsson och fler gästartister som presenteras under hösten. Sångerna får 
man möjlighet att öva in på förhand, via en mobilapp som lanserats i samband med evenemanget.

Evenemanget beskrivs såhär på dess webbsida:

”We Are Voice vill tillsammans med er skapa en unik och inkluderande körupp-
levelse där ni alla ska vara med och sjunga med oss! Därför vill vi bjuda er till 
en fantastisk konsert på Friends Arena den 4e november. We Are Voice-konser-
ten på Friends arena är en körkonsert, där publiken är artisterna och artisterna 
är publiken. Du som köper biljett till konserten kan välja vilken stämma du vill 
sjunga och sitta med. Repertoaren till konserten finns i We Are Voice-appen.

Så går konserten till:
1. Träna hemma
Ladda ned We Are Voice-appen gratis via App Store eller Google Play. Registre-
ra dig, ange vilken stämma du sjunger och få tillgång till noter och stämfiler.
2. Repetition på plats
Hela första akten av konserten kommer vara en genomgång av de låtar som ska 
sjungas. Här kommer vi förvandla hela Friends Arena till en stor kör!
3. Konserten
Under andra akten av konserten kommer våra gästartister vara med och 
sjunga. Här är publiken artisterna och artisterna är publiken – här kommer vi 
alla att sjunga tillsammans!”

We Are Voice startades av de tre vännerna Martin Rolinski, Simon Ljungman och Fredrik Berglund. Simon 
och Fredrik har jobbat med körsång under många år och sett ett stort behov av en gemensam plattform 
när det gäller att kommunicera med varandra inom kören, men även dela arrangemang och musikfiler. 

När Martin Rolinski fick uppleva den kraft som finns inom körsång så fick även ha en idé om att skapa 
fysiska och digitala mötesplatser för körvärlden. Tillsammans började de tre spåna fram en plattform och 
en konsertupplevelse där alla behov för stämsång skulle kunna tillgodoses. Så tillkom We Are Voice.



En stor del av repertoaren har släppts och följande låtar finns redan tillgängliga på appen: 

• All my loving
• Anthem
• Back in the USSR
• Bridge over troubled water
• Caravan of love
• Jag vet en dejlig Rosa
• Here, there and everywhere
• Sommarpsalm (En vänlig grönskas…)
• Uti vår hage 

Läs mer på wearevoice.se!

FSSMF vill erbjuda sina medlemmar möjlighet att 
delta i We Are Voice och därför vill vi nu ha in in-
tresseanmälningar för en dylik resa. 
Anmäl därför vänligen ditt och dina vänners intresse på den bifogade anmälningslistan.

Resan blir av förutsatt att det finns tillräckligt stort intresse. Researrangörerna vill fylla en buss innan de 
bokar båt och hotell. Köp alltså konsertbiljetten EFTER att du betalat bussbolaget (d.v.s. då du vet att resan 
säkert blir av). 
Bussen avgår fredag 3.11 från din region (Österbotten, Nyland, Åbo - för Åland start lördag). I resan ingår:

• Båt från Åbo till Stockholm, med 4-personers hytter.
• Hotell i Stockholm 4-5.11, med busstransport till Friends Arena.
• Söndag 5.11 buss till båten från Stockholm till Åbo
• Söndag kväll i Åbo, buss till hemregionen. (För Åland gäller andra tider).

Man hinner förhoppningsvis på jobb på måndag morgon!

We Are Voice-konsertbiljetterna köper man på 
egen hand från www.friendsarena.se, det sköter 
alltså  bussbolaget inte om.

Bussbolaget fungerar som researrangör, och de 
kontaktar alla intresseanmälda för slutlig anmälan, 
och fakturerar därefter resenären direkt. Slutlig 
körrutt för upplockande av resenärer meddelas 
också av researrangören när alla anmälningar har 
kommit in.  Intresseanmälan skickas senast den 
4 september!
 
Anmäl därför vänligen ditt och dina vänners intresse på den bifogade anmälningslistan.
Printa ut listan, fyll i den, fotografera den och maila den till kansli@fssmf.fi allra senast den 4 september.  

Man kan även intresseanmäla sig via www.fssmf.fi.
Det slutliga priset varierar beroende på region och bussbolagets slutliga erbjudande. Cirkapris för resan 
kan bli omkring 250-300 euro. 

Detta är höstens resa, och sällan ordnas en så här rolig körresa så här snabbt och enkelt!

http://wearevoice.se
http://www.fssmf.fi

