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Kære Sanger, 
 
Kyndelmissen har slået sin knude, men vi 
varmer os i forventningens glæde ved lysets 
komme. 
 
Det er nu blevet tid til det næste nyhedsbrev. 
Danske Folkekors hovedbestyrelse håber, du 
synes, det er rart at få informationer om, hvad 
der rører sig i din landsorganisation. I dette 
nyhedsbrev er der flere spændende ting at 
berette. 
 

Samarbejde med kororganisationer 
I det sidste nyhedsbrev forberedte jeg jer på 
det nye samarbejde med fire andre kororga-
nisationer, Kor72, SYNG (tidligere Kor72 
ungdomsafdeling), Dansk sangerforbund 
(DSF) og Dansk Sanger og Musikerforbund 
(DASOM).  
 
Dette samarbejde er nu en realitet. Det bety-
der, at vi inviteres til hinandens arrangemen-
ter for den samme deltagerbetaling som med-
lemmerne af den organisation, der arrangerer 
stævnet. Naturligvis har medlemmerne af den 
kororganisation, der arrangerer stævnet, før-
steret, hvis der er begrænset antal pladser til 
stævnet, og det vil fortsat være sådan, at en 
kreds kan tilrettelægge et arrangement, som 
kun er for Danske Folkekors medlemmer. På 
den anden side har vi nu bedre tilgang til at 
arrangere rigtig store stævner, fordi vi kan 
gøre det i samarbejde med nogle af de andre 
kororganisationer. Denne nye banebrydende 
aftale skal åbne mulighederne for, at hvor end 
man bor i Danmark, har man et rigt og mang-
foldigt udbud af kortilbud, som kan tilgodese 
enhver sanger med mod på at supplere sin 
korsang i et righoldigt repertoire.  
 
Det er herefter meget vigtigt, når du melder 
dig til et stævne, at du tilkendegiver, at du er 
medlem af Danske Folkekor. Det nye samar-
bejde vil finde sin naturlige plads i den nye 
DAM-struktur, og vi planlægger at få en fæl-
les søjle over arrangementer i DAMmagasi-
net.  
 
Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod dette 
nye samarbejde – og senere vil jeg nok spør-
ge jer, hvad I synes om det og om I benytter 
jer af det udvidede tilbud om korarran-
gementer. 
 

”Tidernes Sang” på Sjælland 
Flere hundrede medlemmer af Danske Folke-
kor fra hele landet husker endnu den store 
oplevelse i Odense i 2002, hvor vi opførte 
Michael Bojesens kantate ”Tidernes Sang”, 

baseret på tekster til de fire årstider af Thøger 
Larsen. 
 
Nu har alle chancen for en stor musikople-
velse igen! Der er prøver lørdagene 13. og 
20. juni og søndag den 21. juni afsluttes med 
en koncert kl 16:00 i Galaksen i Værløse. Der 
medvirker foruden det store kor, vi selv dan-
ner, også børnekor, mezzosopransolist og 
symfoniorkester.  
 
Dirigentstokken svinges af Christian Schultze 
fra Skåne. Christian har mange lært at kende 
og sætte stor pris på igennem samarbejdet 
mellem Sjællandske Folkekor og Körsång i 
Skåne. Vi er meget glade for, at vi har fået 
den store kapacitet han er, til at styre musik-
ken.  
 
Giv dig selv en stor oplevelse og sæt derfor 
kryds i kalenderen. Læs i de kommende num-
re af DAMmagasinet. 
 
Haydns ”Skabelsen” i Viborg Domkirke 
Den næste store musikoplevelse kan du alle-
rede melde dig til nu – og gør det endelig, da 
der er rift om pladserne. Søndag den 4. okto-
ber kl. 16 opfører vi i Viborg Domkirke 9 
satser af Haydns Skabelsen med dygtige 
professionelle solister, stort orkester og med 
Søren Birch med dirigentstokken. Styregrup-
pen, bestående af deltagere fra hovedbesty-
relsen, musikudvalget og Nordjyske Folke-
kor, har gjort alt for at skabe de bedste ram-
mer med overnatning, bespisning og øvefaci-
liteter, for at I alle kan koncentrere jer om det 
musikalske. 
 
Der afholdes prøver på Musisk Center Askov 
i weekenden 5.-6. september og i Viborg 2.- 
4. oktober. 
 
I kan allerede nu tilmelde jer korvis eller 
enkeltvis via www.folkekor.dk eller få en 
papirtilmelding fra Landssekretariatet, 
hni@danskamatormusik.dk. Tilmeldingsfri-
sten er den 3. april. Vi har også oprettet en 
særlig mailadresse, hvis I har spørgsmål:  
skabelsen@folkekor.dk 
 
Læs invitationen i næste nummer af DAM-
magasinet. 

 
Med venlige hilsener til jer alle 

Birgit Overgaard 

 
 

HOVEDBESTYRELSEN 
Landsformand 
Birgit Overgaard 
formand@folkekor.dk 
 
Næstformand 
Hans Rudloff 
nestformand@folkekor.dk 
 
Kasserer 
Erling Larsen 
kasserer@folkekor.dk 
 
Kredskontakt og sekretær 
Ulla Nielsen 
kredskontakt@folkekor.dk 
 
Medlemskartotek  
og KODA-registrering 
Leif Møller 
medlemskartotek@folkekor.dk 
 
Suppleanter 
Annette Fousing 
vestjyske@folkekor.dk 
 
Lisbeth Sangill 
ostjyske@folkekor.dk 
 

HJEMMESIDEN 
www.folkekor.dk 
Hold dig orienteret på hjemmesiden 
om alle arrangementer I Danske 
Folkekor. 
 
Webmaster 

Carsten Madsen 
webmaster@folkekor.dk 
 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

DEN 25. APRIL 2009 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
til det ordinære repræsentant-
skabsmøde på Kulturøen i Middel-
fart lørdag den 25. april kl. 12:30. 
Der sendes invitationer ud til kor-
formændene og dirigenterne. Til-
meld dig hos dem, hvis du gerne vil 
med.  
 

DAMmagasinet 
Næste deadline til DAMmagasinet 

er 20. marts. Alle indlæg sendes til 

dam@folkekor.dk.  

 


