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Integrationsprojekt och konsert: ”Körsång utan gränser”
Måndag 23 maj kl. 20.00 ger sångare ur domkyrkans flick- och gosskörer tillsammans med
nyanlända ungdomar konserten ”Körsång utan gränser” med sånger från olika delar av
världen. Det handlar om ett annorlunda integrationsprojekt i Uppsala

domkyrkoförsamling. På torsdag 12 maj kl. 19.00 har kören generalrepetition.
Ulrika Björk, diakon i domkyrkoförsamlingen, kom under vintern i kontakt med ett 70-tal
ensamkommande tonårskillar genom ett samarbete med Röda korset på Café Genomfarten:
- Jag upplevde en sådan längtan från pojkarna att få göra saker på riktigt. Jag började prata med
kollegor om vad vi skulle kunna göra.
- Det här har grott i bakhuvudet på mig under en tid, berättar Margareta Raab, körledare för gossoch flickkörerna. När jag fick höra talas om arbetet på Genomfarten tänkte jag "nu kör vi!".
Idén som uppstod var att bjuda in ensamkommande att vara med i en ny kör tillsammans med sångare
från goss- och flickkörerna, att repetera sånger på varandras språk och att låta arbetet utmynna i en
konsert. Genom att samlas kring sången kommer ungdomarna i kontakt med språket på ett nytt sätt.
- Det är roligt att rollerna blir ombytta, att körmedlemmarna får visa varandra rätt bland textraderna
på sina respektive språk, säger Margareta Raab.
Och, inte minst: i körsammanhanget uppstår en ny sorts kontaktytor med jämnåriga.
- Det här är ett bra sätt att lära känna den svenska kulturen, tycker Sadeq, en av de inbjudna killarna.
- Och jag sjunger alltid i duschen, skrattar kompisen Majid.
- Vi har bytt telefonnummer och blivit kompisar med flera av killarna på Facebook, berättar Clara
Kjellröier. Det ger mycket att ha en konsert tillsammans på det här sättet och det är en häftig känsla att
göra det med människor som kanske varken har språk- eller sångvana.
- Om vi kan medverka till att skapa goda relationer och trygghet finns stora möjligheter för
fortsättningen, menar Ulrika Björk.

Inbjudan
Repetition med tillfälle för fotografering och intervjuer:
Torsdag 12 maj kl 19.00, Domkyrkoplan 5, ingång ”Domkyrkomusiken”. Från kl 20.00 finns
möjlighet till intervjuer med körsångare och ledare.
Konsert - Körsång utan gränser:
Måndag 23 maj kl 20.00, Uppsala domkyrka. Sångare ur domkyrkans flick- och gosskör tillsammans
med nyanlända ungdomar. Dirigent: Margareta Raab. Organist: Anders Dillmar.

kontaktpersoner
Margareta Raab, körledare, tel. 018 430 36 10, margareta.raab@svenskakyrkan.se
Ulrika Björk, diakon, tel. 018 430 36 58, ulrika.bjork@svenskakyrkan.se
Henrik Viberg, kommunikatör, tel. 018 430 36 80, henrik.viberg@svenskakyrkan.se

UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING är en del av Svenska kyrkan med nära 30 000 medlemmar,
150 volontärer och ett 60-tal anställda. I församlingen ingår Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, S:t
Pers kyrka och Vindhemskyrkan S:ta Birgitta. Domkyrkan är Nordens största katedral, Sveriges
rikshelgedom, stiftskyrka och församlingskyrka. Den har mer än en halv miljon besökare varje år.

