
Lørdag den 28. januar 2017
i Sønderborg Musikskole (det tidligere musikhus) 

Skovvej 16, 6400 Sønderborg 
(forud for Grænsekorenes generalforsamling)

GRÆNSEKORENE
indbyder til 
generalforsamlingsstævne 2017

Nyere danske sange

Program
09.00 Korstævne
12.00 Frokost
12.30 Sydals Koret optræder  
  under ledelse af Tine Baun
12.45 Korstævne
15.00  Korstævnet er slut
15.15  Generalforsamling (se indkaldelse på bagsiden) 

En inspirerende kordag
Ved stævnedagen i januar 2017 vil korsangerne komme til at stifte 
bekendtskab med en på flere områder anderledes pædagogisk 
tilgang til for eksempel stemmetræning, samt få en instruktion af 
nyere danske sange af en ung dirigent, der kan komme med ander-
ledes bud på sange i dansk tradition.

SAMLET KORVIS tilmelding og betaling 
senest 12. januar 2017

OBS: betaling skal først finde sted efter 1. januar 2017
til kasserer Thyra Hansen, Overballe 25, Skelde, 6310 Broager

e-mail: thyra.hansen.mail@gmail.com
Betaling til reg. nr. 9797, konto nr. 000-06-25752

HUSK at angive kornavn som afsender. 

DELTAGERGEBYR kr. 75,00 pr. person, 
inkl. noder, som udleveres på dagen

Arrangementet støttes af

Sydals Koret står for den praktiske 
afvikling af dagen.
Der serveres kaffe og kage i 
pausen, øl og vand kan købes. 
Medbring selv madpakke til hele 
dagen.

Instruktør: Susanne Heigold
Susanne Heigold er uddannet dirigent i Tyskland. Hun har i de 
seneste fire år boet i Sønderjylland og leder flere kor, blandt andet 
det store Nordschleswigsche Musikvereinigungs Chor, der hvert år 
fremfører større værker for kor og orkester.



Indkaldelse til generalforsamling i Grænsekorene
lørdag, den 28. januar 2017 i Sønderborg Musikskole, Skovvej 16, 6400 Sønderborg

DAGSORDEN

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, Stella Andreasen og Hanna Madsen 
 b) 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Jonna Hansen og Bodil Dibbern
 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, Niels Mortensen, Thyra Hansen, Hanna Madsen, Stella Andreasen og Oluf Johnsson
Jonna Hansen og Bodil Dibbern (suppleanter) 
Hans Christian Hein, Anker Hansen og Berit Falster-Hansen (musikudvalg)


