
Under 15 år har sångerskan, körledaren och kulturproducenten 
Kajsa Norrby erbjudit möten mellan människor genom körsång. 
Med glädje har hon arbetat som en kreativ kör- och workshopledare 
för att lära ut musik på gehör. Från sin bas Långrådna Kultur jobbar 
hon för att beröra och befrukta människors kreativitet genom sång.

Av 700 sökande fick Kajsa uppdraget som vårt distrikts egna sångerska och 
körledare. Det innebär att hon kommer att genomföra 15 konserter och fyra 
workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i 
Östergötland.

Boka Kajsa till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hennes olika konserter kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för 
turnén är från denna höst till och med juni nästa år.

Östergötlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
sångerskan och körledaren Kajsa Norrby

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Kajsa:

                info@kajsanorrby.se
                www.kajsanorrby.se              
                              073-988 13 99

Konserter som skapas tillsammans med deltagarna
Konserterna är interaktiva och skapas tillsammans med alla som vill vara med. Alla är helt enkelt 
välkomna, oavsett om du är nyfiken amatör, sjunger i en kör eller är professionell musiker. En konsert där 
Kajsa både är sångsolist och körledare. Sångmaterialet består av hennes egna sånger ur boken ”Sånger 
för folk på vandring genom livet” men även sånger från folk- och världsmusikgenren samt community 
choir. Kajsa erbjuder tre upplägg genom vilka människor erbjuds att mötas, sjunga och skapa musik till-
sammans under hennes inspirerande ledarskap och härliga röst. Se de tre uppläggen nedan. 
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Konsert med förberedelse 
Inför konserten skickar Kajsa stämfiler och noter 
så att alla som ska vara med lär sig sångerna i 
stämmor eller på instrument i förväg. Kajsa kom-
mer och gör genrep med den tillfälliga Pop-up-
kören/bandet/ensemblen som körledare, kreatör 
och sångsolist i ett. Det hela avslutas med gläd-
jefylld konsert inför publik. Proffsigt och roligt 
upplägg som kräver engagemang och förberedel-
se från bygden. 

Workshop 
Inom Kulturbygdsturnén erbjuder Kajsa även fyra 
större sång- och röstworkshops varav två är för de 
vuxna och två för de yngre.

Här och nu konsert 
Om ej möjligt att genomföra ”Konsert med förbe-
redelse” så finns detta enklare alternativ. Kajsa 
kommer över dagen och håller en sångworkshop i 
tre timmar, och det hela avslutas med en ”Här och
nu konsert” med publik. Ett lättsamt och roligt 
upplägg som fungerar i stort som smått.
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Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne

Praktisk information
Kajsa behöver en stor tom golvyta (så att deltagarna får plats i en cirkel), och stolar som är tillgängliga 
i travar. Hon tar med ljudanläggning vid behov, och då behövs ett flertal 220V uttag. För att varje eve-
nemang ska bli så bra som möjligt behövs en kontaktperson från varje bygdegård som vill jobba för att 
locka deltagare och få folk med i projektet. Kanske finns det även en pianoackompanjatör/pianist i byg-
den som höjer stämningen ännu mer? 

Ta tillfället att boka denna helt unika kulturupplevelse genom att anmäla intresse så fort som möjligt. 
Kontakta Kajsa direkt för bokning och mer information. Hennes kontaktuppgifter finns på första sidan i 
den lila bubblan.

https://bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne/

