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Efter succékonserten i Friends Arena:

We Are Voice lanserar digital mötesplats för körer
I lördags bildade 4 000 personer en jättekör i Friends Arena, tillsammans med
gästartisterna Malena Ernman, Tommy Körberg, Molly Sandén, en stor huskör och
husband – allt under ledning av Simon Ljungman och Fredrik Berglund. Till sin hjälp
hade publiken en app där all repertoar fanns att repetera på innan konserten. Nu
lanserar We Are Voice en ny digital plattform för alla Sveriges körer, där man kan
kommunicera med varandra, hitta ny körmusik och öva på stämmor. Detta är början på
en digitalisering av hela Körsverige.
På årets största körkonsert i helgen samlades tusentals körsångare från hela Sverige för att
sjunga tillsammans i Friends Arena. Tommy Körberg fick en rejäl förstärkning i alla sina låtar,
liksom Malena Ernman, och Molly Sandén. Publiken kom väl förberedda till konserten – de
hade nämligen övat på hela konsertrepertoaren i förväg genom en stämövningsapp, där
såväl noter som stämmor funnits tillgängliga sedan i somras. I mitten av november lanseras
en helt ny version av We Are Voice-appen.
− Vi vill digitalisera Körsverige. Den miljonen svenskar som sjunger i kör varje vecka förtjänar
att ha ett smidigt och snabbt sätt att samla sin kommunikation och musik, och det är därför vi
har skapat den här plattformen. Visionen är att bli körsångarnas bästa kompis, säger Martin
Rolinski, vd och en av grundarna till We Are Voice.
Appen kommer att bestå av en communitydel och en musikdel. I communitydelen kan körer
registrera en egen profil, lägga till medlemmar och på ett enkelt sätt hantera
kommunikationen inom kören. Man kan även få kontakt med andra körer och organisationer
som registrerat sig i appen. I musikdelen kan man se noter, lyssna på insjungna stämfiler
och lyssna på körmusik. Tanken är att det ska bli ett stort notbibliotek som ska utökas med
ännu fler låtar och stämfiler under kommande år.
− We Are Voice-appen kommer att fungera som en kombination av Facebooks och Spotifys
tjänster – fast för körsångare. Vi öppnar även upp en ny inkomstmöjlighet för körarrangörer.
För varje gång någon lyssnar på deras arrangemang i appen, kommer inte bara
upphovsmannen av få betalt, utan även arrangören, säger Fredrik Berglund, körledare,
arrangör och medgrundare till We Are Voice.
We Are Voice-appen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i AppStore och Google
Play från och med mitten av november. Efter registrering bjuder We Are Voice på de tre
första månaderna; därefter kostar den 49 kr/månad om man vill ha full tillgång till hela
tjänsten inklusive alla körarrangemang.

För mer information, kontakta:
Maria Sachs, pressansvarig We Are Voice, tel: 0733-67 66 56, maria.sachs@wearevoice.se

We Are Voice är en ny digital mötesplats för körer och körledare. We Are Voice underlättar vardagen för Sveriges alla körer
genom att erbjuda ett smidigare sätt att kommunicera med varandra, och erbjuda körarrangemang och högkvalitativa
övningsfiler. I konceptet ingår även en årligt återkommande körkonsert på Friends Arena. We Are Voice samarbetar med
Sveriges Körförbund. Läs mer på www.wearevoice.se och www.facebook.com/wearevoice.

