
GRÆNSEKORENE
inviterer til
forårsstævner 2015

I det fri
Dirigent: Erling Kullberg

12 sange, som bygger på Kaj Munks digtsamling ”Tolv digte om 
Danmark 1940”. Hvert digt har navn efter en af årets måneder, og de 
skildrer årstidernes skiften. 
Digtene er skrevet i 1940, og besættelsen og modstandsviljen tegner 
et parallelspor i forløbet. Digtene er sat i musik af Erling Kullberg. 
Værket blev uropført ved Danske Folkekors landsstævne i Tønder i 2007.

Lørdag den 7. februar 2015
kl. 09.30 - 14.15
prøve/stævne på Nordals Kommunale Musikskole, Skolevej 4, Havnbjerg, 6430 Nordborg  
(forud for Grænsekorenes generalforsamling)
Nordals Koret er vært ved arrangementet og optræder lige efter frokostpausen. 
Der serveres kaffe og kage i pauserne, øl og vand kan købes. Medbring selv madpakke til hele dagen.

Lørdag den 18. april 2015
prøve kl. 09.30 - 15.00
koncert kl. 16.00
i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa
Medbring selv madpakke, drikkevarer kan købes i baren.
Stævnet i Sønderjyllandshallen afsluttes med en koncert. Ved koncerten medvirker pianist Hanne Hokkerup. 
Påklædning til koncerten: sort tøj, mændene med hvid skjorte.

Ekstra øvedage - gratis deltagelse
Lørdag, den 7. marts 2015 kl. 09.00 - 13.00 
på Felsted Centralskole, Sønderborgvej 137, 6200 Aabenraa

Lørdag, den 21. marts 2015 kl. 09.00 - 13.00
på LME Løgumkloster Efterskole, Tønder Landevej 6, 6240 Løgumkloster
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Arrangementet støttes afArrangør

www.graensekorene.dk

Tilmeldingsfrist:

1. december 2014

PRISER
Generalforsamlingsstævne:  kr.  50,00 pr. person 
  (ekskl. noder)
Stævnet i Sønderjyllandshallen: kr.  100,00 pr. person
  (ekskl. noder)
Noder: kr.  100,00
HUSK! Samlet korvis tilmelding og indbetaling.



Man kan deltage i generalforsamlingsstævnet og stævnet i Sønderjyllandshallen uafhængigt 
af hinanden. 
Det forventes dog, at korsangerne er velforberedte og fortrolige med stemmerne inden stævnet 
i Sønderjyllandshallen.

ØVEFILER
Få et link til øverfiler på Internettet hos korets formand eller dirigent, eller ved henvendelse 
til mail@graensekorene.dk

Bemærk: samtidig tilmelding til de to prøver/stævner
SAMLET KORVIS tilmelding og betaling senest 1. december 2014
til kasserer Thyra Hansen
e-mail: thyra.hansen.mail@gmail.com
Betaling til reg. nr. 9797, konto nr. 000-06-25752
HUSK at angive kornavn som afsender. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grænsekorene
lørdag den 7. februar 2015 kl. 14.30
på Nordals Kommunale Musikskole, Skolevej 4, Havnbjerg, 6430 Nordborg 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Musikudvalgets beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra korene
6. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
 Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
7. Valg af:
 a) 3 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Linda Petersen, Eva Frederiksen  
  og Jonna Hansen 
 b) 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Hanna Madsen og Stella Nielsen
 b) 2 revisorer, på valg er Vagn Jakobsen og Kaj Rasmussen
 c)  Fanebærer, på valg er Egon Svejstrup
 Meddelelse af valg af tre musikudvalgsmedlemmer.
8. Fremtiden
9. Eventuelt

Musikudvalgsmedlemmer vælges af korlederne før generalforsamlingen.

Bestyrelsen opfordrer til, at alle kor, der deltager i generalforsamlingsstævnet, er repræsenteret ved 
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Linda Petersen, Eva Frederiksen, Lis Holdgaard, Thyra Hansen, Niels Mortensen og Jonna Hansen
Hanna Madsen og Stella Nielsen (suppleanter)
Hans Christian Hein, Anker Hansen og Birgitte Romme (musikudvalg)


