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Verkefni: Alþjóðlegur kvennakór
Styrkþegi: Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi
Samantekt
Markmið verkefnisins var að stofna alþjóðlegan kvennakór sem mundi gefa konum frá ýmsum
bakgrunnum tækifæri til að koma saman til að taka þátt í samfélagslist. Eftir nokkra mánaða
auglýsingaferli höfum við fundið kórstjóra og æfingar hófust svo í miðjan október. Þar sem
fjölgaði í kórnum og góðar fréttir fóru að berast, gekk einnig píanóleikari til liðs við kórinn.
Við teljum að verkefninu hefur nú þegar, á þessum stuttum tíma, tekist að hjálpa konum, sem eru
oft einmana og einangraðar, að byggja upp vináttu og að finnast frjálsar til að leita upplýsinga.
Þar að auki, þökk sé "allar eru velkomnar stefnu" og engu skránigargjaldi, konur sem annars
myndu sennilega hika, ákváðu að vera með í kórnum.
Yfir 20 konur, sumar þeirra aldrei áður virkar í samfélaginu, eru nú skráðar sem meðlimir í
kórnum. Andrúmsloftið í kórnum er mjög afslappað og umræður í kaffihléum endalausar. Allir
virðist vera mjög ánægðir að taka þátt í uppbyggingu kórsins. Og það er einmitt áætlun okkar að halda áfram og vera meðlimum kórsins og framtiðaráheyrendum gleðigjafar.

Project: International Women´s Choir
Grantee: W.O.M.E.N. in Iceland
Abstract
The goal of the project was to establish an international women´s choir that would provide a
chance for women from a wide range of backgrounds to come together to participate in
community arts. After several months of advertising we have found a choir master and began
rehearsals in mid-October. As the choir was growing and the good news spreading, a piano
player joined our forces.
We believe that the project has already, in this short time, managed to help women, who are
often lonely and isolated, to build up friendships and to feel more free to seek information.
Moreover, thanks to the “all are welcome policy” and the choir being free of charge, women who
otherwise would probably hesitate, decided to participate in the choir.
Over 20 women, some of them never active in any civic project before, are currently registered
as members of a choir. The atmosphere in the choir is very relaxed and during coffee breaks the
discussions are endless. Everyone seems to be very happy to be a part of growing the choir. And
that is exactly our plan – to continue and bring joy to the members of the choir and to the future
audience.

