Nyhedsbrev
Danske Folkekor - februar 2017

I sin tid valgte vi at kommunikere med vores
medlemmer imellem Musikmagasinets udgivelser med et nyhedsbrev med meddelelser,
der ikke lige egnede sig til Musikmagasinet.
Situationen for vores forening, Danske Folkekor, og amatørmusikken i sin helhed, er ændret
radikalt, fordi Kunstfonden har fjernet støtten
til DAM, Dansk Amatør Musik, hvor vi tidligere
har benyttet sekretærfunktionen. DAM eksisterer derfor ikke mere. En del ting bliver således
anderledes. Vi vil bestræbe os på, at medlemmerne mærker så lidt til det som muligt, men
der bliver alligevel nogle ændringer, de enkelte
kor og kredsene må tage højde for.
Det betyder også, at I har fået det allersidste
nummer af ”Musikmagasinet”. Er der gamle
numre, der kan have interesse, kan de læses
på vores hjemmeside www.folkekor.dk under
”opslagstavlen” i venstre menu.
Dette nyhedsbrev vil desværre have karakter af
opremsning, påmindelser og ”husk lige at”.

Koda

Når jeres kor arrangerer en koncert, skal I sende
programmet med de ting, I synger med komponist-, forfatter- og arrangørnavne. I skal tydeligt
skrive navnet på jeres kor, og at I tilhører Danske Folkekor.
De oplysninger sender I til koda@folkekor.dk,
hvor Stella tager sig af den videre kommunikation. I får således betalt jeres Koda-afgift via jeres
medlemskab af Danske Folkekor. Send programmet hurtigst muligt. Hver måned sender
Stella opgørelserne videre. På denne måde får de
implicerede parter i musikken penge for deres
arbejde og løn for deres virksomhed - og måske
mulighed for at blive ved med at lave musik.
Læs sidste nyt om KODA på www.folkekor.dk

Landsstævnet 25. - 27. maj 2017

Som I kan se øverst, har vi landsstævnelogoet
på nyhedsbrevet. I år afholdes stævnet i øvrigt
i den by, der modtog årets AmatørKulturKommune-pris i 2016. Vort landsstævne afholdes
hvert femte år og bestyrelsen og musikudvalget
gør sig stor umage med at skabe et stævne,
der har appel til alle sangerne. Vi vil leve op til
bestemmelserne i vedtægterne, hvor der bl.a.
står: ”at foreningens formål er at være en organisation, hvor alle, der holder af sang, kan få
mulighed for at udfolde sig på mange niveauer
og i mange stilarter og give inspiration til både
sangere og dirigenter. Formålet er også at styrke
grundlaget for et rigt og afvekslende musikliv
samt støtte udgivelsen af kormusik.” Således vil
der på Landsstævnet blive uropført nyskrevet
musik af Jakob Høgsbro i et nyt tonesprog, som
er spændende at synge. Ligeledes vil der være en
dansk afdeling, som Jesper Grove Jørgensen står
for, hvor der også vil være lejlighed til at synge
tidligere udgivne værker af Danske Folkekor.

Der er stadig pladser - skynd jer at melde jer til.

Hovedbestyrelsen

Forprøver: alle kl. 10 - 16
Lørdag den 4. marts i Vejgaard kirke, Vejgaard
kirkevej, Aalborg
Landsformand
Birgit Overgaard

Lørdag den 25. marts i Bethania, Torvet 9,
Herning

formand@folkekor.dk

Lørdag den 1. april i Slesvigske Musikhus, Louisevej 7A i Haderslev
Lørdag den 22. april i Musikhuset Elværket,
Gasværksvej 9 i Holbæk

Næstformand
Mona Hansen

Sommerkorkursus på Tisvilde Højskole
13.- 18. august 2017

nestformand@folkekor.dk

Jeg er utrolig glad for at kunne meddele, at det
er lykkedes os at få Robert Sund til at komme
til Tisvilde igen. Han er ubetinget en af verdens
dygtigste dirigenter, dertil er han en fantastisk
pædagog og et vidunderligt menneske. Indbydelsen skulle gerne ligge i jeres kor nu, så I kan
studere repertoiret.

Kasserer
Marianne Nielsen

kasserer@folkekor.dk

Et højskoleophold er jo en ferie med indhold,
godt samvær og dejlige udfordringer. Vi har
gjort os umage med at lave et program, der - ud
over korsangen - vil give nogle særlige og gode
oplevelser i tilgift.

Sekretær/
webredaktør
Agnete Bjerg

opdateringer@folkekor.dk

Højskolen er ikke stor, så der er begrænsede
pladser. Det er en god idé at tilmelde sig allerede nu.

Koda-registrator
kredskontakt
Stella Nielsen

Årets AmatørKulturKommunepris
skifter navn til Con Amore-prisen

Navneskiftet antyder, at vi dyrker vores musik af
kærlighed til kunsten og musikken, men prisen
afspejler det samme, den altid har gjort. Prisen
gives til den kommune, der har gjort mest for
amatørkunsten og dens vilkår. Er der kor rundt
i landet, som synes, de bor i en dejlig kommune,
der støtter de arrangementer, amatørkunsten i
kommunen planlægger - og her drejer det sig
ikke kun om musik, men al form for amatørkunst, så skriv en indstilling. Vinder indstillingen, kan koret score kr. 8.000,- til korkassen og
kommunen får en hædersbevisning på Kulturmødet på Mors i august. Alskoret Sønderborg
fik i 2015 Sønderborg på landkortet, så fat pennen. I midten af februar starter promoveringen
af dette års udnævnelse. Jeg vil sende pressemeddelelsen til korets mailboks, så I kan læse
nærmere om prisen og betingelserne

Husk repræsentantskabsmøde 29. april
2017 i Middelfart. Indbydelse kommer
i korets mailboks.
Jeg ønsker jer alle en god forårssæson og glæder
mig til at se jer til stævnerne og forprøverne til
landsstævnet.
De bedste hilsener
Birgit Overgaard
Landsformand

redaktor@folkekor.dk

Suppleant
Annette Fousing

annette@folkekor.dk

Suppleant
Gurli Mose Pedersen
gurli@folkekor.dk

Hjemmesiden

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

Velkommen til nye kor
Koret ved Noret fra 4200 Slagelse
Klokkerholmkoret fra 9320 Hjallerup
Svinningekoret fra 4520 Svinninge
Runekoret fra 7300 Jelling

Følg os på
Facebook
www.folkekor.dk

