Nyhedsbrev
Danske Folkekor - oktober 2014

I Hovedbestyrelsen har vi besluttet, at der
skal udkomme et nyhedsbrev to gange årligt
– imellem forårs- og efterårsudgivelserne
af Musikmagasinet. Nyhedsbrevet vil altid
indeholde nyttige oplysninger for de enkelte
kormedlemmer og for korbestyrelserne. Undertegnede modtager meget gerne kommentarer og spørgsmål til de emner, der skrives
om, og jeg håber, I tager emnerne op i koret.

To nye pjecer

Inden for de sidste måneder har vi udgivet to pjecer. Den ene kender I, idet det er
arrangementkalenderen, I har fået tilsendt
elektronisk. Studer den nøje og sæt X ved de
stævner, I kan tænke jer at deltage i. Husk
på, I er velkomne til dem alle – også selv
om arrangøren er en anden kreds end jeres
egen. Næste arrangementkalender udkommer efter nytår – og den får I tilsendt i trykt
udgave.
Den anden pjece er vores officielle pjece
om vores kororganisation, Danske Folkekor. I har alle fået et eksemplar og vi håber
naturligvis, at I tager godt imod den og
vil vise/give den til kor og andre venner, I
mener vil være medlemmer af vores organisation. Mangler I pjecer, kan I altid kontakte
formanden.

Tilskud til korene

Jeg har erfaret, at mange kor ikke kender til,
at vi i Danske Folkekor yder tilskud til vores
kor. Ansøgningsfristen er 31. december for
alle formerne for tilskud – undtagen, hvis
man søger tilskud i anledning af et rundt
jubilæum – her skal det ske tidligere, idet
tilskuddet skal med i budgettet. Se alle
mulighederne og betingelserne på hjemmesiden www.folkekor.dk under menupunktet
”Om at være medlem”.

Årets Amatørkultur Kommune

På Folkemødet på Bornholm i juni måned,
blev prisen for Årets Amatør Kultur Kommune uddelt. Prisen er indstiftet at AKKS
og DATS i fællesskab. Vi er medlemmer
af AKKS, og vores medlemmer er derfor
berettigede til at indstille deres kommune.
Prisen vil blive uddelt igen i 2015, men da
på kulturmødet på Mors. Betingelserne har
været, at en forening kan indstille sin kommune – og vinder kommunen får indstilleren kr. 8.ooo,-. Er der to indstillere i samme
kommune, må de dele pengene! Desværre
var der slet ingen fra vores område (amatørmusikken), men alene fra amatørteater-verdenen. Jeg håber meget, det ændres til næste

år. Jeg kan oplyse, at det var Frederiksberg
Kommune, der løb med prisen.
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”Amatørkulturen i tal”
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I foråret fik alle kor besked fra deres kredsformand om at give forskellige oplysninger
om korets aktiviteter. Det er aktiviteter, som
bliver oplyst til enhver generalforsamling i
koret, så der er intet, man skal lede længe
efter for at kunne svare på.
Der blev spurgt om 1: Hvor mange koncerter med tilhørere, man havde haft, 2: Hvor
mange stævner/arrangementer, koret har
afholdt, 3: Hvor mange deltagere har der været i alt og 4: Hvor mange tilhørere har der
været i alt. Ikke alle kor svarede, så det blev
ofte ”et slag på tasken”, hvor jeg gik ud fra, at
de fleste kor har to koncerter hvert år med
ca. 50 tilhørere og koret har måske et ekstra
arrangement foruden de ugentlige øveaftener. Når jeg gjorde alle tal op – og jeg er sikker på, jeg har ramt for lavt – så viser det sig,
at vi har haft mere end 30.000 publikum i
alt og haft næsten 17.000 aktive medlemmer
i gang. Nogle kor har deltaget i festivaler,
radioudsendelser og tv-udsendelser, hvor
publikumstallet er temmelig uvist.
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Vi vil gerne, at alle kor indberetter til deres
kredsformand tal på ovenstående aktiviteter, Hjemmesiden
idet vi på den måde gerne vil vise, at den
www.folkekor.dk
støtte, vi kan få fra det offentlige er godt
Webredaktør
Agnete Bjerg
givet ud!

H.Nutzhorn og Hustrus
Guldbryllupslegat

opdateringer@folkekor.dk

Musikmagasinet
Redaktør

Stella Nielsen
Mangeårige medlemmer af Danske Folredaktor@folkekor.dk
kekor ved, at Heinrich Nutzhorn var en af
deadline: 25. oktober 2014
stifteren af vores organisation. I 1916ved
deres guldbryllup indstiftede venner et legat Kommende arrangementer
Se arrangementskalenderen
i deres navn til korsangens fremme. Det er
Vi fejrer Carl Nielsen
dette legat, som deltagere på repræsentant- Prøvedage: 8. og 9. maj 2015
skabsmøderne hvert år, har set på regnskab Koncert: 10. maj 2015
fra. Efter næste repræsentantskabsmøde er Odense koncerthus
Dirigent: Jesper Grove Jørgensen
det slut. Ved den sidste prøve på The Armed
Kontaktudvalgsmøde
Man i overværelse af 140 korsangere, fik
Lørdag, den 31. 2015 i Middelfart
formanden for musikudvalget Bent Påske
Koruge på Tisvilde Højskole
yderst fortjent tildelt den aller sidste portion Reservér uge 33, 2015. Mere herom senere.
af legatet ”for mange års engageret arbejde
Landsstævne
i Kr. Himmelfartsferien 2017 i Silkeborg
for korsangen og Danske Folkekor”. På
hjemmesiden kan man læse formandens tale
for Bent Påske.

Med disse ord vil jeg gerne ønske jer alle
et godt efterår og held og lykke med alle
julekoncerterne.
Mange hilsener
Birgit Overgaard
Landsformand

