Kære Korsangere

Januar 2020

Vi glæder os til, at vi sammen skal genoplive den 100 år gamle
”Sangerfest på Skamlingsbanken” den 6.juni 2020 i anledningen af markeringen af
Genforeningsjubilæet.
Tilmeldingen for kor og korsangere til ”Sangerfest på Skamlingsbanken den 6. juni
2020” er nu åben.
Tilmeldingen sker via KOR72’s hjemmeside, følg linket her og meld jer til, vi glæder os til at
høre fra jer:
https://www.kor72.dk/component/rseventspro/begivenhed/150-sangen-genforener2020?Itemid=222
Tilmeldingen er åben indtil den 10. marts, og herefter vil det være muligt at kunne få
adgang til lytte filer og noder for de tilmeldte, så man har mulighed for at øve sig
hjemmefra. Der bliver øve-workshops i Haderslev, Kolding, Aarhus og Roskilde den 1. juni
kl: 13-18 med dygtige instruktører – se mere på KOR72 hjemmeside.
Dagen kommer blandet andet til at byde på en buket af oplevelser:
”Folketeltet” (Åbner på Pladsen kl: 10) med fællessang, korindslag fra lokale, foredrag med
Den Danske Salmeduo mv.
”Genforeningsbussen” fra Museum Sdr. Jylland gæster Skamlingsbanken.
Vandrerudstilling omkring Genforeningen.
Koncert på Hovedscenen åbner kl 12.30 hvor vi skal opleve
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagens Konferencier Mathias Hammer fra P2
Børnekor fra Kolding
Uddrag fra den ny-skrevet opera af Bo Gunge ”Grænsemageren” hør bl.a.
operasangerne Iben Silberg og Anders Christensen under ledelse af Erik Kaltoft.
Det professionelle vokalensemble ”Musika Fikta” under ledelse af dirigent Bo
Holten optræder med uddrag fra ”Grænselandets sange”
Masser af fællessang.
Haderslev Domkirkes Pigekor
Slesvigske Musikkorps (SMUK)
Og selvfølgelig det store fælleskor af korsangere fra hele DK, der som prikken over
i’et afslutter koncerten med et til lejligheden udvalgt repertoire med kendte danske
sange under ledelse af dirigent Carsten Seyer og akkompagneret af SMUK.
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Repertoiret for fælleskoret bliver bl.a.
”Suite over Carl Nielsen Sange”:
•
•
•
•
•

Den danske sang
Jeg ved en lærkerede
Jens vejmand
Jeg bærer med smil min byrde
Som en rejselysten flåde

Andre korsatser
•
•
•

Kongernes Konge
Velkommen i den Grønne Lund
I Danmark er jeg Født

(med ret til ændringer forbeholdes – af hensyn til deltager sammensætningen)

De bedste hilsener og på gensyn

Helle Ohrt
Projektleder
Tlf direkte: +45 30572910
www.sangenshus.dk

Sangens Hus ⎔ Nørregade 7D ⎔ DK-7400 Herning
Tel +45 2028 3314 ⎔ www.sangenshus.dk

side 2 af 2

