KIRKEKOR Kirkekoret er for alle sangglade børn og unge fra 4. klasse og opad.
MÅL

Kirkekoret træner og øver og skaber musikalsk forståelse, kormusik og korklang, dynamikken mellem
stemme og krop, varieret musikalsk udtryk, grundlæggende nodetræning, kor-disciplin og meget
mere. Målet er også at bygge bro mellem børn/unge og folkekirken, og derved få et godt værdisæt
med sig i rygsækken.

KORPRØVE

Vi øver i dette skoleår 2016-2017 om mandagene – efter sidste time. Det er en god måde at starte
ugen på og en god måde at afslutte en mandag i skolen på. Vi øver i Vejrum kirkehus og på
Langhøjskolen. Vi starter på Langhøjskolen den 22. august 2016. Vi er færdige kl. 15.45. (Vejrum
kirkehus ligger Skt. Olaibakke 2, Vejrum kirkeby).

REPERTOIRE Korets repertoire er meget alsidigt og består af danske sange og salmer, danske og engelske pophits,
folkemelodier, kanons – klassisk såvel som rytmisk. Når vi medvirker til gudstjenester, forsøger vi at
understøtte kirkeårets gang og gudstjenestens budskab og gudstjenestens tema.

KLANG

Koret synger og øver tostemmigt, men dyrker også den flotte enstemmige klang.

OPTAGELSE

Hvis man tidligere har deltaget i Spirekoret, er man og kan man automatisk optages i kirkekoret. Frem
for alt gælder det om at dyrke og bevare lysten og glæden ved og til at synge.

PRIS

Det koster ikke noget at gå til kirkekor. Til gengæld tjener korsangerne lidt lommepenge for sin
indsats. Man får som kor-sanger et honorar for hver korprøve/øve-gang, og man får lidt mere for hver
gang, man synger og medvirker ved en gudstjeneste.

GUDSTJENESTER

Vi synger med i kirken eller kirkerne ca. én gang om måneden. Ved medvirker og synger som regel ved
familie-gudstjenesterne. Planen, over hvilke gudstjenester vi deltager i, får sangerne efter
korprøverne.

KIRKE-SOGNEDAGE

Den 16. 17. 18. september 2016 er der kirke-sogne-dage i Asp. Vi skal til dette arrangement medvirke
om lørdagen, altså den 17/9 – om eftermiddagen ca. kl. 14.00 som opvarmning til Sigurd Barret, som
kommer og underholder familier m.fl.

PÅKLÆDNING Sidste sæson fik vi af Struer Y men Club givet helt nye bluser, kjoler og skjorter, som vi i kommende
sæson glæder os meget til at tage i brug.

SPIREKORET Spirekoret er for sangglade piger og drenge i 1. 2. og 3. klasse. Der er ingen optagelsesprøve.
Spirekoret synger sjove, finurlige sange og salmer med god plads til leg, dans og bevægelse. Korets
sigte er at stimulere den musikalske udvikling og Spirekorets medlemmer kan søge direkte ind i
Kirkekoret. Spirekoret er som kirkekoret med til at give glæde, større musikforståelse og livsglæde.
Spirekoret synger i små perioder, eller på sang-lørdage, og deltager i årets Lucia-optog. Luciagudstjenesten ligger i år søndag den 11. december. Så sæt gerne et kryds i kalenderen allerede nu.

VEL MØDT

Hermed hjertelig velkommen til en ny sæson med sang og musik. Velkommen til kirkekor. Kom bare
og prøv det. Eller tag en ven eller veninde under armen. Vi ses!

Sangglade hilsner fra Kirsten Spanggaard Thomsen – 22362296 – ved spørgsmål.

