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Malmö
ö Kulturskola tar kraftttag för att n
nå ut till fler genom sa
amarbete m
med Spirituss Mundi
I veckan blev det klarrt att ungdom
mskören Jag B
Bor i Malmö‐kkören, även kallad
k
174‐köören, blir en integrerad
Malmö Kultu
urskolas verk
ksamhet. Spirritus Mundi och Malmö Kulturskola går samman för att
del av M
kulturskaapande ska an
ngå fler och nå ut över helaa Malmö.
n består av barn från hela Malmö och är en symbol för alla de nnationaliteter som finns
Jag Bor i Malmö‐kören
n Spiritus Muundi i augusti 2010, då
representterade i staden. Kören grundades av dden ideella organisationen
under namnet 174‐körren, och sedan
n starten har kören uppträtt i flertalet sa
ammanhang – senast i november för
miljen i Eric Erricson‐hallen i Stockholm unnder kör‐manifestationen Barnets
B
Bästa i Toner.
Kungafam
b
från Ma
almös alla höörn, och bland de skolorr som finns med i sama
arbetet är
I kören medverkar barn
dsskolan (Södra innerstaden), Västra Skoolan (Centrum
m) och Örtagårdsskolan (Roosengård).
Sofielund
nebär ett nytt steg för Malm
mö Kulturskola:
Samarbettet med den ideella organissationen Spiri tus Mundi inn
‐

V
Vi behöver taa krafttag förr att alla barnn i Malmö skka få lika möjligheter att sskapa musik och
o utöva
kultur. Samarrbetet med Sp
piritus Mundi och Jag Bor i Malmö‐kören
n gör att vi nåår ut till grupp
per som vi
aannars inte nåår, säger Jalle Lorensson, chhef för Malmö
ö Kulturskola.

mnden i Malm
mö välkomnarr initiativet:
Kulturnäm
‐

Det är viktigt att låta alla ba
arn och unga delta, skapa och
o mötas öve
er gränserna. Samarbetet mellan
m
mö‐kören är ett utmärkt såddant initiativ, säger
Malmö Kulturrskola, Spiritus Mundi och JJag bor i Malm
Daniel Sestrajjcic, ordförand
de för Kulturnnämnden i Maalmö.

k
sedan sttarten för ettt år sedan.
Dirigenteen Minnamaria Svedebring,, lärare på Maalmö Kulturskkola, har lett kören
Tillsammans med Tho
omas Holst, personalchef och musikko
oordinator på
å Spiritus Muundi kommer hon att
fortsätta leda arbetet med kören:
‐

A
Att mötas genom musik ärr att skapa räätt förutsättningar för försttåelse och sam
mhörighet. Sa
amarbetet
us Mundi och Malmö Kultuurskola gör attt vi nu får möjlighet att arbbeta långsiktiggt med att
mellan Spiritu
sstärka barn occh ungdomar i hela Malmöö genom musikk.

ö‐kören samt pressbilder, se
s www.spirittusmundi.nu ooch klicka er vidare till
För mer info kring Jagg Bor I Malmö
mmet.
pressrum
För ytterlligare informaation:
Petra Kurritzén, Processsledare Spiritu
us Mundi petrra@spiritusmundi.nu, tel: 040‐24
0
05 05 eeller 0736‐735175
Jalle Loreensson, chef Malmö
M
Kultursskola, jarl.loreensson@malm
mo.se, tel: 070
02‐98 49 83
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