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Sommarnyhet från körappen We Are Voice:

Sjung med We Are Voice i Körsommar
Är du en av de nästan en miljon svenskar som sjunger i kör varje vecka? Då ska du gå
med i gruppen Körsommar i appen We Are Voice. Där kan du under åtta veckor med
start den 15 juni få inspiration och tips och råd från kända svenska körprofiler på
bland annat låtar, stämmor och uppsjungningsövningar. Appen är gratis till och med
den 15 augusti.
För den inbitne körsångaren kan sommaruppehållet kännas som en evighet. Därför har
körappen We Are Voice startat en digital grupp som heter Körsommar. I gruppen får man,
från och med den 15 juni och två månader framåt, träffa körprofiler såsom Gabriel Forss
och Caroline af Ugglas, vokalgrupperna The Real Group och Solala, och kända (men än
så länge hemliga) gäster. We Are Voice har även inlett ett samarbete med nya musikalen Så
som i himmelen, som också deltar i Körsommar. Gruppen gratis och är öppen för alla.
─ We Are Voice vill ena och samla hela Körsverige. Vi började resan i form av en magnifik
körkonsert på Friends Arena i höstas, och fick ett överväldigande gensvar. Körförbund,
organisationer, arrangörer, körledare och musikinstitutioner – alla vill hänga på. Vi beslöt
därför att samla allihop i We Are Voice-appen, i en särskild grupp som heter Körsommar. Där
kommer körsångare att kunna ta del av kunskap och inspiration från några av Sveriges
främsta experter inom musik och stämsång, säger Martin Rolinski, vd i We Are Voice.
Några av We Are Voices ledord är genrebredd, inspiration och inkludering – det ska finnas
något för alla körsångare, både vad gäller nivå och repertoar. Nya låtar spelas in
kontinuerligt och varje vecka släpps nya övningsfiler inom allt från gospel och barbershop, till
pop och körklassiker.
─ I Körsommar kan alla körsångare och vi körledare peppas till att prova på ny musik och få
uppslag och idéer inför höstens verksamhet. Dessutom är kommunikationsverktyget i We
Are Voice-appen ett jättebra sätt för kören att behålla kontakten under sommaren, säger
Fredrik Berglund, körledare och musikansvarig i We Are Voice.
Så här gör du för att vara med i Körsommar:
1. Ladda ned We Are Voice-appen till din läsplatta eller telefon via AppStore eller Google
Play.
2. Sök på ”Körsommar” och klicka på Ansök. Sen kan du ta del av allt som händer i
Körsommar.
3. Se till att aktivera pushnotiser så att du inte missar några nyheter.
För mer information, kontakta:
Maria Sachs, kommunikationsansvarig We Are Voice, tel: 0733-67 66 56,
maria.sachs@wearevoice.se

We Are Voice grundades 2017 och 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, samt att ta del av körarrangemang och
högkvalitativa övningsfiler via en app som kan laddas ned gratis till smartphones och läsplattor. I konceptet ingår även en årligt
återkommande körkonsert. Läs mer på www.wearevoice.se och Facebook.

Om We Are Voice
 We Are Voice är en app och en digital körplattform som startades 2017.




Appen funkar som en Facebook och Spotify – fast anpassat för körer. Den består av en
community där körmedlemmarna kan kommunicera med varandra inom kören, samt av en
musikspelare där man får ta del av högkvalitativa stämfiler inom alla musikgenrer, men där man
även kan lägga upp egna noter och stämfiler och dela inom en sluten grupp.
Appen är gratis att ladda ned. Från och med den 15 augusti blir We Are Voice en
abonnemangstjänst. Läs mer på wearevoice.se.
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