Nyhedsbrev
Danske Folkekor - november 2015

Det er igen tid til nyheder til medlemmerne
af Danske Folkekor. I, der har set nyhedsbrevet nogle gange, har nok opdaget, at nyhederne er af en karakter, der ikke egner sig
for Musikmagasinet, men kun er bestemt for
vores egen medlemsskare.

Inspirationsstævner.

I skrivende stund bliver det fjerde inspirationsstævne afholdt. Det foregår på Skive
Musikskole under ledelse af Anja Brejner
Højgaard. Inspirationsstævnerne er skabt for
at give kor, der ikke har så mange mænd,
mulighed for at få mere fylde til gavn for musikken, dem selv og for hele koret, således er
de satser der synges arrangeret for tre stemmer - to damestemmer og én herrestemme.
De allerede afholdte stævner har været en
stor succes, hvor også flere dirigenter kom
og hentede ny inspiration. Vi forventer at
afholde flere af slagsen - så mød endelig op,
når I ser der er en mulighed igen.

Tisvilde Højskole

I uge 33 arrangerede Danske Folkekor
højskoleophold med korsang med Robert
Sund på podiet. Det blev en uforglemmelig
oplevelse for de tilstedeværende. Kurset blev
fyldt op - og der var venteliste.
Vi gentager succesen i dagene søn. 14. - fre.
19. august 2016 med en ny kompetent
instruktør ved roret. Bemærk, at kurset er
offentligt tilgængeligt, men der er en meget
favorabel pris for medlemmer af Danske
Folkekor. Alle kor får selvfølgelig en specialindbydelse. Sidste år var kurset overtegnet
- meld jer hurtigt til.

Tilskudsregler

I flere år har Danske Folkekor givet tilskud
til vores kor. Der er flere muligheder: Fx kan
koret have et ønske om at arbejde sammen
med andre kor i PR-øjemed. Man kunne
måske have lyst til at bruge en fremmed
instruktør, man kunne have lyst til at hæve
korets niveau ved at arbejde særskilt med
stemme og klang. De nærmere betingelser
for tildeling af disse tilskud er justeret, men
man finder dem som altid på hjemmesiden
www.folkekor.dk under menupunktet til
venstre ”at være medlem”. Tidsfristen er den
samme. Vi skal have ansøgningerne senest
31. december, og koret får besked inden
udgangen af februar.

Aktivitetsfolder

I starten af det nye år får alle kor og personlige medlemmer et eksemplar af den
nye aktivitetskalender. Det er hermed nr. 4
i rækken, vi udsender på papir til alle vores
medlemmer, og den dækker hele året 2016.
Det er vort indtryk, at I er glade for at få den
i hånden og danne jer et overblik over de arrangementer, der foregår i Danske Folkekor
rundt i landet. Mange benytter sig da også af
muligheden for at deltage i stævner, der foregår i en anden kreds end den, man tilhører.
Det er en rigtig god idé og giver nye oplevelser og fællesskab - og det er jo tilladt - vi er
jo medlemmer i den samme organisation.

Prisuddeling

I et tidligere nyhedsbrev har jeg fortalt om
uddeling af prisen i anledning af ”Årets
AmatørKulturKommune 2015”. Der kom ni
indstillinger, hvoraf tre blev nomineret. Det
drejede sig om Varde , Sønderborg og Guldborgsund kommuner. Sønderborg Kommune løb med en velfortjent sejr i et tæt opløb
med de to andre kommuner. Når resultatet
finder plads i dette nyhedsbrev, skyldes det,
at ”en af vore” med sin engagerede indstilling
var ophavsmanden til, at Sønderborg Kommune vandt den flotte pris. Vi hejser flaget
for Linda Petersen, Kredsformand i Grænsekorene og formand for Alskoret, som jo er
hjemmehørende i Sønderborg.
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Landsstævne

I Kristi Himmelfartsferien i dagene 25. - 27.
maj 2017 afholder vi vort traditionsrige
Landsstævne. Vi holder Landsstævne hvert
5. år, og her mødes tradition og fornyelse.
Også til dette landsstævne får vi skrevet ny
musik, og vi kan love, at det bliver et brag af
en fest med indlagte overraskelser. Alt det får
I naturligvis mere at vide om løbende, men
Hovedbestyrelsen og Musikudvalget arbejder
allerede nu på højtryk, for at alle skal få en
festlig oplevelse. Vi har tidligere annonceret,
at Landsstævnet ville finde sted i Silkeborg.
Af forskellige praktiske årsager har det vist
sig, at det ikke bliver muligt. Valget er derfor
faldet på Herning.
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