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Det är farligt att inte sjunga Björn Wrangsjö Hent PDF Forlaget skriver: Att sjunga i kör är en svensk
folkrörelse med över en halv miljon aktiva. Den här boken vänder sig till alla som är intresserade av vad som
försiggår i en sångkör och beskriver grundligt vad sången betyder för både körledare och körsångare. Körsång
påverkar både kropp och själ på ett gynnsamt sätt, inte bara för stunden utan också på sikt. Körer kan vara allt
ifrån stora kända som turnerar i världen, till små lokala som sjunger i skolan, i kyrkan, på arbetsplatsen eller i
grannskapet. Men gemensamt för alla är att de ger musikalisk glädje och bygger på ett lagarbete som erbjuder

en fascinerande kombination av känslomässig intensitet, disciplin och frihet.
Lars Kristoferson och Björn Wrangsjö har lång erfarenhet av att sjunga tillsammans i en blandad amatörkör.
Boken är också baserad på aktuell psykologisk, social och medicinsk forskning och tar upp olika sociala

aspekter på körlivet. Här finns även mängder av praktiska observationer och synpunkter som är av intresse för
både sångare och körledare. Töres Theorell, välkänd stressforskare och körsångare, har skrivit företalet.
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