
	  

Göteborgs lucia och hennes tärnor har spridit ljus och värme i Göteborg sedan 1935. Projektets stora uppgift är att samla in 
pengar till olika organisationer och verksamheter som arbetar med att hjälpa människor som har det svårt. Eventbyrån 
insideout projektleder projektet som finansieras av ett 20-tal samarbetspartners i Göteborg.  
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Hundratals göteborgare kommer att sjunga 
med Lucia på Götaplatsen i digital kör  
 
Idag kan man börja sjunga in bidrag till Göteborgs första digitala Luciakör – ett helt nytt inslag 
i Göteborgs Lucia. Via appen ”Luciarösten” kan alla vara med och sjunga vid kröningen av 
Göteborgs Lucia på Götaplatsen den 6 december. För varje bidrag skänker Wallenstam fem 
kronor till Göteborgs hemlösa. 
– Den digitala kören är helt ny för i år och ett sätt att skapa ännu mer engagemang bland 
göteborgarna. Alla som vill är välkomna att vara med och delta och sjunga, säger Ulrika Dybler, 
projektledare på insideout som driver projektet Göteborgs Lucia.  
 
Via appen ”Luciarösten” eller webben kan man sjunga in en 
vers av Luciasången. Dessa röster skapar tillsammans en 
mäktig kör som kommer att spelas upp under kröningen av 
Göteborgs Lucia på Götaplatsen. Bilderna på de munnar som 
har skickats in med bidragen projiceras samtidigt på 
Konstmuseets fasad.  
 
 – Årets Göteborgs Lucia handlar om att alla ska vara 
välkomna och det är också budskapet med den digitala 
Luciakören. Vi vill att människor ska komma till kröningen 
av Göteborgs Lucia vid upptändningen av Julstaden Göteborg 
på Götaplatsen och känna att de är med och sjunger för 
tusentals människor, säger Ulrika Dybler.  
 
Den digitala Luciakören är också ett sätt att stödja målet för Göteborgs Lucia-projektet, vilket i år är 
att samla in så mycket pengar som möjligt till Göteborgs Räddningsmissions arbete med göteborgare i 
hemlöshet.  
 
Att sjunga in bidrag går till på samma sätt som vid ansökan till Göteborgs Lucia, direkt via Iphone-
appen ”Luciarösten” eller genom att ladda upp en ljudfil på webben. Samtidigt får man lägga upp en 
bild på sin mun för att illustrera sitt bidrag. För de första tvåtusen seriösa bidragen skänker 
Wallenstam fem kronor till Göteborgs Räddningsmission, som de sedan länge har ett nära samarbete 
med. Insamlingen av röster till den digitala Luciakören pågår från 4 november till 5 december.  
 
I november och december kommer Luciatruppen att göra omkring 200 besök och uppträdanden. 
Liksom tidigare år är sången och det goda värdet genom välgörenhet och besök på sjukhem, 
äldreboenden och sjukhus i fokus för projektet.  
 
Ladda ner: ”Luciarösten” i App Store.  
Webbanmälan: www.goteborgslucia.se 
 
För ytterligare information: 
Ulrika Dybler, insideout, tfn 0707-41 44 04, ulrika.dybler@insideout.se 


