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Kære Sanger,
En meget varm sommer er gået, siden repræsentantskabsmødet. Referatet herfra har
I alle haft mulighed for at læse. Repræsentantskabet er Danske Folkekors højeste
myndighed og det er på repræsentantskabsmødet, I kan give jeres mening til
kende og påvirke hovedbestyrelsens arbejde i det kommende år.
Et stort diskussionsemne var vores hjemmeside. Der blev udtrykt tilfredshed med
hjemmesiden og det er tydeligt, at vores
medlemmer bruger den i højere og højere
grad. Kredsene skriver om nye arrangementer, man kan finde glade deltagerberetninger og billeder fra mange stævner, og
nye kor kan læse om alle de spændende tiltag, der er at finde i netop deres område.
Derfor er det utrolig vigtigt, at alle støtter
op om hjemmesiden.
Alle kredsformændene har fået en skrivelse
om hvorledes vi forestiller os organiseringen af hjemmesiden i den hensigt at gøre
den endnu bedre. To hovedbestyrelsesmedlemmer har stillet sig til rådighed som webredaktører og har allerede været i gang med
at fordele arbejdet imellem sig. Husk, der
er aldrig deadline til websiden, den er altid
tilgængelig og du kan altid finde de nyeste
oplysninger her.
Hovedbestyrelsen har konstitueret sig og
resultatet kan du læse i kolofonen til højre.

”Tidernes Sang”
Den 2. oktober havde vi første forprøve til
Tidernes Sang. Næste forprøve foregår den
30. oktober og koncerten løber af stabelen
den 31. oktober i Galaxen i Værløse. Kunne du ikke overskue at melde dig til 3 øvedage, har du ekstraordinært mulighed for at
melde dig til den 30. og 31. Der er plads til
flere stemmer – og mænd er jo altid attraktive!
Ved tilmelding kan man sammen med noderne få en øve-CD.
Det var en fantastisk dag med Christian
Schultze. Han møder altid op utrolig velforberedt og i et fantastisk smittende hu-

mør, som gør, at vi kan holde gejsten og
koncentrationen og få et godt resultat af
prøven - så godt at vi glæder os til næste
gang.

Korlederdagen
med Malene Rigtrup blev for mig personligt en dejlig oplevelse. Jeg er ikke korleder, men i kraft af min stilling som landsformand kunne jeg få lov at være med som
observatør. Desværre har vi ikke for vane
at lave evalueringer på vores kurser. Det
må vi ændre på! De tilbagemeldinger, vi
har fået, har været ovenud positive. Malene
Rigtrup betog alle med sin dynamik, musikalitet og meget store og spændende repertoire til opvarmning og sangteknik, som er
lige til at plukke i for deltagerne. Der var
flere til stede, som vil have Malene i tankerne, når der skal laves særlige arrangementer for deres kor.

Landsstævne 17. – 19. maj 2012
Jeg er meget glad for at kunne fortælle jer,
at Landsstævnet i 2012 foregår i Næstved.
Næstved er Sydsjællands største by. Den
har i år 875 års jubilæum. Landsstævnets
rammer vil blive i kernen af byen, Grønnegades Kaserne - fra dengang da kasernerne
lå i bymidten. Den er nu kulturcentrum og
med gåafstand til alt det spændende. Musikken er ved at blive skrevet af Erling
Lindgren og musikudvalget er i tænkeboks
om workshops, som vil interessere jer. Derfor – har I idéer til musiktemaer eller instruktører, så lad os det endelig vide, det er
nemlig ikke helt fastlagt endnu.
Vi har planer om at give plads til, at hele
kor, der tilmelder sig, kan holde koncerter.
Samtidig er landsstævnet en oplagt mulighed for at tage familien med. Her er mange
seværdigheder – og BonBonLand samt en
af landets fineste badestrande med tilhørende sommerhusudlejning. Selvfølgelig
får I mange yderligere oplysninger senere –
dette er kun en appetitvækker.

På glædeligt gensyn
Birgit

HOVEDBESTYRELSEN
Landsformand
Birgit Overgaard
formand@folkekor.dk

Næstformand
Marianne Nielsen
nestformand@folkekor.dk
Kasserer
Erling Larsen
kasserer@folkekor.dk
Sekretær
Ulla Nielsen
sekreter@folkekor.dk
Kredskontakt
Annette Fousing
kredskontakt@folkekor.dk
Suppleanter
Agnete Bjerg
Carsten Madsen

HJEMMESIDEN
www.folkekor.dk

Webredaktører
Marianne Nielsen
Agnete Bjerg
opdateringer@folkekor.dk
DAMmagasinet
Redaktør
Lisbeth Sangill
dam@folkekor.dk
Deadline til næste nummer:
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
30. – 31. oktober
Tidernes Sang
Hedehusene og Galaxen
30. oktober
Workshop
Spjald Kulturhus
6. november
”Tilbage til rødderne”
Mølleskolen i Ry
14. november
Hovedbestyrelsesmøde

