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Foråret så sagte kommer og med det kommer
også alle forberedelserne til næste års arrangementer i kredsene og i Landsforeningen. Jeg
håber meget, I deltager i de respektive repræsentantskabsmøder og giver jeres besyv med om
tilrettelægning af den kommende sæson. Vi vil
meget gerne have gode idéer og ønsker, fordi vi
gerne vil arrangere spændende stævner. Som
altid kan I glæde jer til, hvad kredsbestyrelserne
har udtænkt til jer - og I får jo en samlet oversigt på mail ved korstarten efter sommerferien.
Allerede inden har jeg nogle nyheder og ”påmindelser”:

Landsstævnet

ligger som altid i Kristi Himmelfartsferien. I
2017 i Herning med start torsdag den 25. maj
kl. 14.00 og slut lørdag den 27. maj kl. ca. 17.45.
Der vil være to instruktører: Jakob Høgsbro
med sit bestillingsværk, en kantate/suite på 1215 min., ledsaget af en strygerkvintet. Han er i
fuld gang med at komponere musikken.
Den anden instruktør er Jesper Grove Jørgensen med danske sange. Der arbejdes med et
samlet kor hele tiden. Der arrangeres forprøver
rundt i landet på Jakobs musik - det får I nærmere besked om.

Festivalkor

Til efteråret kommer et stævne over en weekend med John Stainers musik ”The Crucifixion”. Hvis en tilstrækkelig del af deltagerne
også vælger at tage med til Landsstævnet, vil
et indslag herfra blive opført ved Landsstævnets koncert. Også det får I selvfølgelig mere
at vide om.

Reformationsarrangement

Præsidiet for reformationsfejringen 2017 står
i spidsen for de begivenheder, der løber af
stabelen i 2017. Sangens Hus står for den del af
projektet, der handler om fællessang og kor. Det
sker i samarbejde med landets største kororganisationer, herunder Danske Folkekor, som har
været med i den indledende tilrettelæggelse.
Lørdag i Spil Dansk-ugen 2017 (28. oktober)
markeres jubilæet med koncerter på centrale,
offentlige steder i byen, enten på et lokalt torv,
et center, et kulturhus, en kirke eller lignende.
I efteråret 2016 inviteres de enkelte kor til at
tilmelde sig, gerne i samarbejde med andre kor i
nærheden. Man melder sig til i foråret 2017. Når
et kor er tilmeldt, kan koret frit benytte noder,
plakater, flyers mm. fra projektets hjemmeside,
som ikke er klar endnu. Koret/korene træffer
selv aftaler med koncertarrangør i forhold til
tid, sted og koncertens afholdelse. Økonomien
står korene selv for. Se mere i Musikmagasinet
nr. 42.

Nordklang

Nordisk Korforum arrangerer det nordiske kor-

stævne i Åbo i Finland 3. - 7. august 2016. Læs
mere om det på hjemmesiden www.folkekor.dk,
hvor man kan blive ført videre til Nordklangs
egen hjemmeside, hvor man kan læse mere på
svensk, finsk og engelsk.

NAPA og Nordiske Net

Interesserer man sig for det nordiske samarbejde og kunne tænke sig at møde kor eller
arrangere møde med kor i de andre nordiske
lande, kan man søge støtte hos NAPA, som står
for Nordens Institut i Grønland under Nordisk
Råd. Der kan læses mere på www.napa.gl.
Jeg har registreret Danske Folkekor på Nordiske
Net, hvor man kan finde samarbejdspartnere og
korvenner i det øvrige Norden. Det vil være rigtig godt, om mange kor under Danske Folkekor
lader sig registrere. Det er gratis og åbner nogle
muligheder. Gør det på www.nordiskenet.org

Årets AmatørKulturKommune pris

For at sætte fokus på de kommuner, der skaber
de bedste vilkår for amatørkulturen, uddeles
igen i år prisen for 2016. Det foregår på Kulturmødet på Mors. Deadline for ansøgningen
er 23. maj og skal sendes på mail med min. 10
linjer og max en side + evt. bilag og billedmateriale til lene@dats.dk. Måske kan det igen i år
blive et af vore kor, der kan vinde prisen for at
indstille sin kommune. Hele pressemeddelelsen
kan I se i Musikmagasinet nr. 42. Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede
eller www.akks.dk

KODA

Nu løber alle forårskoncerterne af stabelen: Arrangerer I selv koncerten, så husk at indsende
jeres koncertprogram til Landssekretariatet,
Ryesgade 10, Århus C, så ordner de KODA-afgiften for os ifølge den aftale, vi har med KODA.

Sommerkor på Tisvilde Højskole

Igen i år arrangerer vi sommerkor på højskolen. Der er allerede tilmeldt en del, men der er
stadig pladser. Erling Kullberg er instruktøren.
I de nærmeste dage får alle kor og personlige
medlemmer en flyer, hvor I kan læse om alle
de praktiske ting. Husk, der er nedsat pris for
medlemmer af Danske Folkekor.
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Husk Repræsentantskabsmøde den 30.
april i Korsør

Hjemmesiden

Husk også tilmelding til formanden senest den
23. april.

Musikmagasinet

Der er tre repræsentanter fra hvert kor, der har
stemmeret, men alle kan møde op og har taleret.

Rigtig god sommer til jer alle.
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