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Nu tænker I nok, skal vi da oversvømmes med
nyhedsbreve? Vi fik jo også et i sidste måned!
Ja, I får nyhedsbreve, når vi har nyt at fortælle
jer og det glæder mig meget at erfare, at de
bliver læst og diskuteret i korene.
Denne gang bærer nyhedsbrevet præg af gode
tilbud til jer - og ting, I skal være opmærksomme på. Jeg vil her gerne understrege for jer,
at I selvfølgelig altid er meget velkomne til at
henvende jer til ethvert af bestyrelsesmedlemmerne. I finder mailadresser i yderste højre
kolonne.

Den professionelle ”amatør”ansøgning

Der er samtidig med DAM’s nedlæggelse lavet
nye kriterier for ansøgninger til Kunstfonden.
Jeres landsformand og kasserer, som videreformidler alle ansøgninger fra kredsene til
Kunstfondens projektudvalg for amatørmusik, erfarede sidste år, at ansøgningerne ikke
var professionelle nok. Tidligere fik Danske
Folkekor en pose penge, vi kunne dele ud af.
Nu får hvert enkelt stævne i kredsene deres
egen tildeling - hvis ellers projektstøtteudvalget
finder, at ansøgningen er ”god” nok. Derfor har
vi i samarbejde med Amatørernes Kunst- og
Kultur Samråd (AKKS) udarbejdet et kursus,
jeg håber rigtig mange af jer vil deltage i. Det er
selvfølgelig meget vigtigt, at de personer i kredsene, som udformer ansøgningerne, melder
sig, men også personer fra korbestyrelser, der
udformer ansøgninger til fonde og kommuner,
er meget velkomne til at deltage.
Der opslås to kurser:
Fredag den 7. april kl. 17 - 20.30 på AKKS’
kontor i Vartov, Farvergade 27A 2. sal i København og lørdag den 20. maj kl. 11-14.30
i DGI-Huset, Værkmestergade 17, Århus C.
Prisen pr. deltager er kr. 250,-.
Tilmeld dig ved at skrive til akks@akks.dk og
fortæl, hvor du gerne vil gå på kursus.
Du kan læse hele opslaget på www.folkekor.dk.

Aktivitetskalenderen

Som vi tidligere har meddelt, får I aktivitetskalenderen på tryk ved starten af en ny korsæson
og digitalt efter nytår. Materiale til næste udgave skal være Annette Fousing - annette@folkekor.dk i hænde senest 15. juni. Aktivitetskalenderen er vores eneste trykte oversigt over årets
stævner, og den går ud til alle medlemmer.
Det er derfor særdeles vigtigt, at den udkommer rettidigt og med de rigtige oplysninger. Vi
udsender den jo, for at I skal blive inspireret til
at komme til alle de spændende arrangementer,
der bliver lavet i Danske Folkekor.

Ansøgninger til Kunstfonden

vedrørende kredsarrangementer for hele 2018
skal være formanden - formand@folkekor.dk
eller kassereren - kasserer@folkekor.dk i
hænde senest 15. juni. Enhver korsanger kan
måske sige: ”Hvad kommer det mig ved”, men
her har du faktisk chancen for at fortælle til din
kredsbestyrelse, hvis I i jeres kor brænder for
noget særlig musik eller en særlig instruktør.
Brug endelig jeres medbestemmelsesret. Vi er
altid glade for nye og gode ideer.

Hovedbestyrelsen

Landsformand
Birgit Overgaard
formand@folkekor.dk

Næstformand
Mona Hansen

Husk KODA

Jeg har tidligere fortalt, at hver gang I arrangerer en koncert, hvad enten der er gratis adgang
eller mod betaling, skal I indberette til KODA
- koda@folkekor, efter de retningslinjer, jeg
beskrev i sidste nyhedsbrev. Har I glemt det,
kan I finde det på hjemmesiden under KODA
eller finde sidste nyhedsbrev under menupunktet ”opslagstavlen” på hjemmesiden.

nestformand@folkekor.dk

Kasserer
Marianne Nielsen
kasserer@folkekor.dk

Husk også repræsentantskabsmødet

i Middelfart den 29. april. Det er vigtigt, at I
møder op og giver jeres mening til kende. Når
næste indkaldelse med formandens beretning
og regnskabet foreligger fire uger før i korets
mailboks, står her også hvornår og hvorledes,
man tilmelder sig, samt hvilke regler der er for
hvor mange stemmer, man har.

Sekretær/
webredaktør
Agnete Bjerg
sekretaer@folkekor.dk

Jeres kasse i koret betaler rejsen og vi giver et
stykke mad.

Koda-registrator/
kredskontakt
Stella Andresen

Landsstævnet

koda@folkekor.dk

Den første forprøve har været afholdt - i
Aalborg - og jeg har fået en begejstret tilbagemelding på den nye musik. Som noget nyt kan
man lytte til øvefilerne på hjemmesiden, når
man går ind på Landsstævnet og musikken.
Jakob Høgsbro har fået indsunget alle stemmerne, idet vi ved af erfaring, at hvis man har
lyttet til øvefilerne går indlæringen hurtigere
og nemmere. Benyt jer endelig af det.

Suppleant
Annette Fousing
annette@folkekor.dk

Suppleant
Gurli Mose Pedersen

De næste forprøver foregår
Lørdag den 25. marts,
Bethania, Torvet 9, Herning.
Lørdag den 1. april,
Slesvigske Musikhus, Louisevej 7A, Haderslev.
Lørdag den 22. april,
Musikhuset Elværket, Gasværksvej 9, 4300
Holbæk.
På hjerteligt gensyn!
De bedste hilsener
Birgit Overgaard
Landsformand

gurli@folkekor.dk

Hjemmesiden

www.folkekor.dk
Webredaktør
Agnete Bjerg
opdateringer@folkekor.dk

Følg os på
Facebook
www.folkekor.dk

