
 

Behöver du 
underhållning till 
firmafesten, 
föreningsmiddagen 
eller något annat du vill 
fira? 

 

Kontakta oss! 

www.latarolaten.se 

Henrik Eneberg, körledare 
eneberghenrik@gmail.com 
070-233 51 44 
 
Torgny Nilsson, ordförande 
torgny.nilson@gmail.com 
072-554 44 57 
 
Lena Blix, sekreterare 
lenabx@telia.com 
  
Maria Aveskogh, informationsansvarig 
maria.aveskogh@hotmail.com  
 
Vår hemsida har adressen: 

www.latarolaten.se 

Låtar & Läten 

- en kör med hjärtat i Knivsta 

glädje 

 och kreativitet 

i samarbete 

med andra 
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Låtar & Läten 
är en blandad kör med drygt 30 medlemmar som har sina rötter i Knivsta. 
Numera är vi jämnt fördelade mellan Knivsta och Uppsala.  
Repertoaren spänner över allt från kyrkomusik till visor, jazz, gospel och 
diverse populärmusik. 
 
Verksamheten i Låtar & Läten varierar beroende på vilka uppdrag vi får och 
vilka teman vi själva väljer att satsa på. Men det finns en årscykel med 
återkommande aktiviteter fördelade på höst- och vårtermin: 
 

• Höstterminen börjar i augusti vid skolstart och pågår till veckan före jul. 
• En helg under september åker vi på körläger för att svetsa samman 

stämmorna och hårdträna inför kommande framträdanden. 
• Under hösten kommer sen minst en konsert, ibland flera till följd av 

uppdrag vi får från privatpersoner, företag och föreningar. Det kan också 
hända att vi inleder längre förberedelser av lokala spex etc. som vi själva 
skriver och sätter upp. De kreativa och lekfulla inslagen har alltid varit 
viktiga för kören. 

• I december blir det julkonsert - ibland flera konserter tillsammans med 
instrumentalister och solister. 

• Vårterminen börjar efter trettonhelgen och slutar i början av juni. 
• Under året gör vi minst två framträdanden i kyrkorna inom Knivsta 

pastorat. 
• Det händer också att vi samarbetar inför större framträdanden med 

andra körer och musiker. 
• På Valborgsmässoafton sjunger vi in våren vid Särstabadet i Knivsta 

som en del av Lions arrangemang där. 
• I maj kommer ofta en eller flera konserter som slutpunkt på årets arbete. 
• Terminsavslutningen hålls enligt lång tradition på Inger och Stefans 

terrass - då är det fest! 

Henrik Eneberg 
har varit körledare för Låtar&Läten sedan  2009. 
Han är utbildad på Malmö Musikhögskola och har 
dessutom diplom i "Performing Art" från Birkbeck 
Collage i London 
 
Henrik har mångårig erfarenhet av både kör och 
ensembleledning och jobbar med såväl barn som 
vuxna i alla genrer från opera och musikal till jazz, 
rock, pop och visor. 

den glada kören 
som genom sitt 

engagemang och 
trivseln i den egna 

gruppen kan bidra till att 
sprida denna glädje 
också till vår publik. 

Behöver du lite glädje 
ska du med förtroende 

kunna vända dig till oss! 

En annan egenskap som 
är viktig för oss är att vara  

den kreativa kören som 
bevarar och utvecklar vår  

tradition att göra 
situationsanpassade spex 
och shower som vi själva 

skriver. 

Självfallet vill vi också 
fortsätta att utvecklas 

musikaliskt och ställa allt 
högre krav på oss själva 
som körsångare gärna i 

samspel med andra 
körer och 

instrumentalister. 

Vi repeterar på onsdagkvällar i Klockargården vid 

S:t Stefanskyrkan i Knivsta. 

Låtar & Läten vill vara 

den glada kören, den 
kreativa kören, 
gärna i samspel med 
andra körer och 

instrumentalister. 

Viktiga förutsättningar för att lyckas är att vi: 
 

• Vårdar vår gruppsammanhållning och 
fortsätter att ha roligt och växa musikaliskt 
tillsammans 

• Rekryterar nya medlemmar som känner sig 
lockade av vår verksamhet och vill bli en av 
oss. Vi tror att du måste vara en erfaren 
körsångare som kan läsa noter och därmed 
har möjlighet att läsa in körens aktuella 

repertoar. 


