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Ansöker  till/applying for: 
Sånganförare 
 
Namn/name: 
Elias von Heijne 
     
Födelsedatum/ date of birth: 
980715 
   
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes: 
VT19 
 
Studiemeriter/ educational merits: 
Juristprogrammet – 3 Terminer 
Datavetenskap – 0.75 Terminer 
Livets hårda skola – 43.9 Terminer 
 
Nationsmeriter/nation credits: 
Kök, bar & servis (men inga ämbeten) – Snerikes, Göteborgs, ÖG m.m. 
Värmlands Nations Kör (& Gôssegôbbare) – Värmlands 
 
Övriga relevanta meriter/other relevant merits: 
Lex Legato (kör) – Juridiska Föreningen 
Körutbildning – Kungsholmens Gymnasium / Stockholms Musikgymnasium 
Ca 20 körer (exklusive barbershop-grupper) och fem internationella tävlingar osv osv. 
 
Varför jag har sökt den här posten/why I have applied for this post: 
För att jag har en stämgaffel - dvs kan välja en rimlig tonart - vilket ändå borde vara ett kriterium för att få 
vara Sånganförare (hur ska ni annars kunna sjunga med när det blir för högt eller lågt). Min erfarenhet 
inom Snerikes är dock begränsad, med sina fördelar och nackdelar, men om jag har förstått saken rätt så 
har det aldrig hindrat någon från att göra bra ifrån sig ändå. Tvärtom skulle jag vilja påstå att det ibland 
kan behövas ett perspektiv utifrån - sånger från sångboken som vissa av er aldrig har sjungit och som 
kanske visar sig vara en ny favorit? Jag har sjungit i körer hela mitt liv, tävlat internationellt och dessutom 
fått hoppa in som dirigent vid behov. Att styra sång är inget nytt för mig. Den enda faktiska utmaningen 
jag ser är att inte ta för mycket plats eller förlänga sittningarna med ytterligare en timma (inget fel med det 
- visst älskar man att sjunga). Snapsvisor är bland det bästa som finns, något jag i vardagen (med risk för 
att skämmas) dessutom lyssnar på. Hellre det än topplistan på Spotify. Så här finns ingen brist på 
erfarenhet eller röst som tränger igenom suset på gasque. En fd. sångfågel viskade dessutom i mitt öra och 
sa att man ska skriva en sång för att vara landskapet till lags, men i och med Corona väljer jag att skjuta på 
detta och istället utlova en framtida fanfar av ett helt eget slag (förhoppningsvis på din nästa sittning). 


