
      Hej, svenska sommarens och musikens vän!  
Kan du föreställa dig hur det känns att gå till stranden på kvällen med sovsäcken över axeln och gitarren 
under armen efter en fin avslutning med sång och läsning i det stämningsfulla träkapellet? Allt är förberett 
på stranden och det är varmt när vi letar efter lägerelden. Så kan vi skicka de sista låtarna ut i natten, tills vi 
upplever Östersjön som ett stort, lugnt hjärta som vaggar oss till sömns under den höga stjärnhimlen? 

Jag, som under tre år har förberett och musikaliskt regisserat ungdomskörläger i Sverige, har alltid känt att 
något saknades när sommaren var förbi och vi inte kunde mötas på Davide på Gotland. Jag är både nöjd och 
rörd över att detta håller på att förverkligas och att alla de vackra upplevelser vi minns kommer att vara 
möjliga igen denna sommar!  Allt har slutligen fallit på plats. Människor har funnits som vill samarbeta och 
stödja initiativet med varm glädje, uppmuntran och entusiasm för att återbeliva det kulturella oss emellan 
som har drabbats under året. 

En lugn, lugn gård vid havet med ett vackert träkapell är öppet för oss. Byggnaderna, till vilka två nya trähus 
har tillkommit under tiden, erbjuder nu mycket fler sängar än tidigare och den som vill kan sova i sin egen 
husvagn, på den stora tältplatsen eller till och med på stranden under den öppna himlen. 

Vi kommer även att kunna fira och musikaliskt gestalta kvällsavslutningarna tillsammans i kapellet igen, så 
som deltagarna i ungdomskörlägret gjorde tidigare år.  Vi ser på deltagarna - både ungdomar och vuxna - 
som självständiga och proaktiva individer med idéer om program inom och utanför repetitionerna. Vi räknar 
också med att ni vill dela med er av era talanger och utveckla dem tillsammans - även i köket. 

Om du nu blir lite rastlös och förväntansfull och inte vill missa någonting – hör av dig och följ med! Låt oss 
uppleva en oförglömlig, härlig tid i sommar på Davide. Vi ser fram emot att se dig! 
Hej - och: Vi ses... 
David och Kathrin 

Telefon: +49 152 0431 7167  E-post: david.plum@web.de  Post: Lottbeker Weg 135A, D-22395 
Hamburg 

”O, vilken morgon, o, vilken härlig dag!" ...      

Du kanske tror att du har drömt, vänd dig om igen. Konstig dröm! Men det hjälper inte: Klockan är halv åtta 
och det svängande fyrstämmiga Quodlibet vill nu få dig ur sängen - de som sjunger där stod upp lite tidigare. 
Och det är verkligen en härlig varm solig dag, vilket är typiskt på Gotland. Du vill inte missa morgonens 
tystnad. Dessutom, om du vill duscha före frukost nu måste du skynda dig ... 

Den ena efter den andra anländer till frukost. Några larkar är redan pärlande pigga från morgonjoggen, även 
utan café. För de andra kommer sträckning och rörelse bara när man värmer upp för körrepetitionen, som 
snart börjar. Detta även de mest oerfarna stämbanden att gunga och efter att vi har sjungit upp oss, är vissa 
förvånade över hur långt upp, ner, in i bredden och ett intimt dolce hans röst i ”Gabriellas sång”, i Bachs 
”Gib’ dich zufrieden und sei stille”räcker. Efter några dagar kan det vara just denna koral, som hörs spontant 
fyrstämmigt utan noter och delvis liggande i gräset under pausen. 



Vissa drar sig alltid tillbaka efter pausen för att utveckla sin kreativitet tillsammans i köket. För det kommer 
de att applåderas senare, eftersom intensiva körövningar gör dig vrålhungrig! Efter lunch är det dags att 
varva ner och njuta av den närliggande stranden - om du inte är valt att diska. Den som spelar med andra i en 
liten ensemble eller tillhör en a cappella-grupp diskuterar med dem eftermiddagen: Vad vill vi öva och var? 
Behöver vi ett piano eller kan vi klara oss med en stämgaffel? Då kunde vi kanske öva under träden ... 

Andra i dag kan välja en längre vandring mot klipporna, 
där havsörn ibland kan ses långt ifrån. Inte alla måste gå 
med i en ensemble - men det är jävligt svårt att inte göra 
det, för den här formen av musik är helt enkelt 
beroendeframkallande. Det surrar i de mest varierade 
musikstilarna från alla vinklar som i en polyfonisk bikupa. 
Däremellan går "öronöppnare" och "fingersättare" fram 
och tillbaka och ger första hjälpen eller sista handen. 

Men det glöms inte en enda gång vad för untlännigar 
beskriver den svenska livsstilen i ett ord: "Fika"! Låt den 
som inte vet komma till Gotland i sommar! Han kommer 
aldrig att glömma det... Och stjärnahimlen. Och natten vid 
elden. De många kyrkorna från medeltiden och de höga 
bildstenarna från vikingarnas tid; skeppsättningarna och de 
utspolade stora kalkstensklipporna som kallas "raukar" på 
ön. Efter vi har ätit middag och haft tid för lek och ro kan 
det finnas lite musik, en kontemplation, ett samtal bland 
alla kring våra livsfrågor, som vanligtvis inte händer så 
lätt. Och sedan flyttar vi till det vackra träkapellet, som vi 
tyst går in för att avsluta dagen tillsammans. Och sedan 
återvänder den freden över Davide, som din själ kommer 
att söka igen och igen när den känner honom. På detta sätt 
uppstår så småningom också musiken för konserten vi ger 

i slutet av vår tid i en av de vackra kyrkorna framför en tacksam publik. 

Människor vill alltid veta efteråt vem vi är, var vi kommer ifrån och vad som driver oss. Och så bjuder vi in 
dem till en musikalisk picknick på Davide på vår sista eftermiddag. 

Detta betyder Ljusklang över Östersjön! på Gotland, Davide. 

Tolv oförglömliga dagar på Davide, den gamla gården vid havet på Gotland: 

Med körsång på morgonen och ensembler av alla musikstilar på 
eftermiddagen. Med utflykter, spel och lägereld vid stranden. Med en 
ojämförlig stjärnhimmel! Med möjligheter att uppträda för alla nivåer 
och åldrar i konserter i Gotlands vackraste medeltida kyrkor. Med 
brödbakning, bra samtal och en musikalisk picknickfest till slut med våra 
grannar och konsertpubliken.  En musikfestival för dig och hela 
Östersjöregionen! Alla åldrar är varmt välkomna. Deltagande i en 
instrumentalensemble eller en a cappellagrupp på eftermiddagen är 
valfritt. 

Deltagaravgiften är: 6.500 Skr för skolelever, 7.500 Skr för studenter 
och andra personer i heltidsträning, 4.500 Skr för medföljande barn och 
8.500 Skr för alla andra. En extra donation på 100 € hjälper teamet att 
stödja unga deltagare från Östeuropa. Boende i fyrbäddsrum, i tält eller 
egen husvagn, utflykter och mat ingår i priserna. På begäran kan vissa 
enkel- eller dubbelrum erbjudas mot en mindre extra avgift. Busstransport erbjuds från Hamburg via 
Danmark och Sverige till Davide. Bussen kan hämta passagerare på väg och är sedan tillgänglig för oss för 
utflykter och resorna till våra egna konserter. 
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