
Hej på er! 
Här kommer lite nyheter och tips ifrån SAU-musik. 
 
Materialtips 

      Ny skiva från David Media med 13 nyskrivna svenska lovsånger. Inom Pingströrelsen 
efterlyste man för ett tag sedan nyskrivna användbara lovsånger, och detta är frukten av 
efterlysningen.  
 
 
Evenemangstips 
Vi börjar bakifrån… 
 
Measure 24-25 oktober 
Vi har den stora glädjen att välkomna Samuel Ljungblahd tillbaka till Measure i höst, detta körläger 
för tonåringar. Nu kommer han med en ny skiva i bakfickan, så det blir en helt annan konsert än i 
höstas. Men med minst lika mycket energi!! Missa inte detta – häng på med ett gäng!  
Mer info på: www.sau.nu/musik (Affisch bifogas) 
 
Barnkörledarutbildning 
SAU vill erbjuda en barnkörledarutbildning som kommer att pågå under HT-15 och VT-16, tre kvällar 

under hösten, tre under våren plus en heldag. Vi kommer bl a att gå igenom dirigering, barns röster, 

uppvärmningsövningar, instuderingsmetodik, repertoarkännedom samt lekar och övningar. Kostnad 

för denna utbildning är 900 kr, och då ingår allt material samt fika vid varje tillfälle. Begränsat antal 

deltagare, max 12 st. Anmälan sker till sara.vittgard@sau.nu senast den 12 juni. Mer info på 

www.sau.nu/musik (infoblad bifogas) 

 
Ekumenisk barn- och ungdomskördag 26 september 
Det känns väldigt roligt att få inbjuda till en ekumenisk kördag för barn och ungdomar 5-15 år i höst. 
Vi i ledningsgruppen är ifrån SAU, Pingst och Svenska kyrkan, men dagen är öppen för alla samfund. 
Vi kommer att samlas kring temat Världens Barn, och som avslutning på dagen inbjuder den stora 
kören till en konsert till förmån för just Världens barn. Vi tror  och hoppas på en jättekör denna dag – 
en häftig upplevelse både för barn, ledare och publik. Plats: Pingstkyrkan, Jönköping. Mer info i 
infoblad som bifogas i detta mail. 
 
A tributet to Andrae Crouch 
Nästa fredag, den 15 maj, är denna konsert som en del av SAU/SAM:s årskonferens på 
Gullbrannagården. Cinque Cullar, Solid Gospel, Michael Johnson, Malin Abrahamsson, Jeanette 
Alfredsson m fl medverkar i denna konsert! Entré: 100 kr, familjepris 250 kr, studentpris 75 kr. 
Välkommen med! http://sau.nu/om-oss/sau/arsmote/ 
 
 
Saras snabba: 

 Uppvärmningsövning: Fall med överkroppen framåt, slappna av i nacke och axlar. Pumpa 
sedan upp överkroppen på korta sch, man känner tydligt stödet jobba på vägen upp. 

 Pausövning: Dansstopp. Spela musik, på instrument eller inspelad, som barnen får dansa till. 
När musiken tystnar ska alla stanna direkt och då får de ett uppdrag, t ex stå på ett ben, eller 
ta på något rött. Vill man göra det till en tävling åker en eller två ut vid varje uppdrag, den 
eller de som utför uppdraget sist.  
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Jag vill till sist också påminna om låtskrivartävlingen som vi återigen utlyste på Barnkörlägren. Skicka 
era bidrag till undertecknad senast den 14 juni. 
 
Allt gott! 
//Sara 
 
 


