
Pressinbjudan: Valborgsfirande och mösspåtagning på
Borggården med Linköpings Studentsångare
Den 30 april är det återigen dags för Linköpings Studentsångare att sjunga in våren. För 47e året i rad bjuder kören på
skönsång och mösspåtagning tillsammans med intressanta talare, däribland Östergötlands landshövding, Carl Fredrik Graf.
Firandet kommer dessutom livesändas och finnas tillgängligt i efterhand.  

År 1973 sjöng Linköpings Studentsångare för första gången vårsånger på Borggården. Publiken bestod då av ett tiotal akademiker och enligt
legenden var chauffören till dåvarande landshövdingen, Per Eckerberg, den ”förste vårtalaren” då han lär ha öppnat ett fönster och bett kören
hålla tyst eftersom landshövdingen sov middag. Sedan dess har Linköpings studentsångare stått för underhållningen på Borggården varje
Valborgsmässoafton vid samma tidpunkt. Utöver Linköpings Studentsångare vårtalar Östergötlands nya landshövding, Carl Fredrik Graf och
Sofia Ritenius, kårordförande i Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF), Linköpings universitet. Valborgsfirandet
inleds med att LiThe Blås tågar från Sankt Lars kyrka. 

Ett valborgssfirande tillgängligt för alla 

För den som missar valborgsfirandet på plats eller vill uppleva det igen kommer det dessutom att livesändas och finnas tillgängligt i efterhand
på Linköpings Studentsångares hemsida.

–     Vi tycker att det är viktig att alla som vill ska ha möjlighet att ta del av denna härliga tradition. I år satsar vi lite extra på att försöka nå
pensionärer och äldre som har svårt att ta sig in till stan, säger Christina Hörnell, dirigent i Linköpings Studentsångare.  

Media hälsas varmt välkommen till Borggården för att fira in våren!

Tider och upplägg: 

Tisdag 30 april 2019 

14.00: LiThe Blås tågar med musik från Sankt Lars kyrka till Borggården.

15.00: Linköpings Studentsångare hälsar våren välkommen på Borggården, Linköpings slott.
Här bjuds på traditionella vårsånger, mösspåtagning och vårtal. 

Årets talare: 

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland län
Sofia Ritenius, kårordförande, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF), Linköpings Universitet 

Läs mer om årets valborgsfirande och upplev 2018 års firande: https://liu.se/artikel/valborgsfirande-med-musik-vid-liu

Livesändning Valborg 2019: https://lkss.se/live/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Hörnell, dirigent för Linköpings studentsångare
Christina.hornell@liu.se
070-089 69 22

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden tillsammans
med ett aktivt jämställdhetsarbete. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och studentikosa stycken.
Studentsångarna bildades 1972 under namnet Lihkören, och verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet och modern
manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.



manskörskonst genom regelbundna konserter och turnéer, både i Sverige och utomlands.


