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SIDE BY SIDE 2019 
GÖTEBORG 15-19 juni 
 

Side by Side är ett internationellt musikläger för barn och ungdomar som hålls i Göteborg i juni 

varje år sedan 2014. Göteborgs Symfoniker är huvudarrangörer sedan 2016, i nära samverkan med 

Stiftelsen El Sistema Sverige.  

 

Side by Side 2019 äger rum under perioden 15-19 juni. Det finns sex orkesterspår, sex körspår, ett 

folkmusikspår och ett 'early music'-spår att välja bland och schemat ser olika ut för de olika spåren. 

Deltagarna spelar eller sjunger under tre till fem dagar och deltar på minst en konsert under lägret. 

Information om konserterna finns tillgänglig på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev närmare lägret.   

 

Spårschemat ser ut enligt följande. Mer detaljerad information kommer finnas på hemsidan och 

specifika dagsscheman lämnas ut under själva lägret.    

 

 

Din instrument- eller körlärare kan hjälpa dig att välja spår baserat på notmaterialet (åtkomst via 

nyhetsbrevet) om du är osäker på vilket spår som passar dig. 

  

Repetitionerna kommer att äga rum på olika platser i centrala Göteborg: Konserthuset, Högskolan för 

scen och musik, Hvitfeldtska gymnasiet, Studenternas hus, med flera. Spåren är utspridda på dessa 

olika ställen under dagarna.  
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Konserterna kommer att äga rum på stora arenor i Göteborg med omnejd.  

 

Vi vill att varje deltagare ska känna sig trygg och trivas under lägret! Därför gör vi alltid vårt yttersta 

för att se till att det finns tillräckligt många vuxna per barn och att alla barn som deltar vet att det 

finns en vuxen som de kan vända sig till under lägret om de behöver något.  

 

Anmälningsavgiften är 450 SEK för alla spår förutom BEGINNERS´ ORCHESTRA, BEGINNERS´ CHOIR 

och OPEN CHOIR som kostar 200 SEK. Anmälningsavgiften täcker fika, lunch och ibland middag För 

den som behöver boende under lägret tillkommer en kostnad på 95 kronor per person och natt (då 

ingår alla måltider). 

Det finns också möjlighet för vuxna och ungdomar från 16 år att anmäla sig som volontär på lägret. 

Då kan man vara med på VOLUNTEERS´ CHOIR som såklart är gratis. 

På vår hemsida hittar du all information du behöver om eller kring lägret och det är också dit du går 

för att anmäla dig till Side by Side 2019.  

 

www.sidebysidegoteborg.se    

info@sidebysidegoteborg.se  

 

VÄLKOMMEN!    


