Grænsekorene indbyder til Forårsstævne 2019 og Grænsekorenes årlige generalforsamling
Stævnet med titlen

”Nordiske toner”
finder sted på Egernsundhallen, Høllevej 4, 6320 Egernsund.
Lørdag den 2. februar kl 10 -15
Stævnet ledes af Anna Kjærsgard.
Anna er uddannet under Jakob Høgsbroe, Jan Scheerer og Alice Granum og er derfor en
god blanding mellem det klassiske og det rytmiske. Dette vil også afspille sig i
repertoiret dagen igennem, hvor vi skiftevis vil bevæge os fra det klassiske til det
rytmiske , alt sammen med en tråd i de nordiske toner. Vi vil bl. a. synge sange af Jan
Johanson, arrangeret af Anne selv, og andre kendte viser fra norden. Derudover vil vi
arbejde med spontan sang og spontan flerstemmighed, for at arbejde på en mere
umiddelbar og skabende måde, som kontrast til viserne , som vil blive indstuderet efter
node. Derudover skal man være klar til at arbejde med kroppen og åndedrættet, da vi
igennem opvarmning og undervejs i arrangementet vil træne og øve den gode sangerholdning og
vejrtrækning.

Praktiske oplysninger: Kværs Familiekor 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.
Deltagerbetaling: kr. 125,- Benyt venligst samlet tilmelding og betaling fra jeres kor til
thyra.hansen.mail@gmail.com senest 20. januar 2018
Indbetales til: Broager Sparekasse på konto nr. 9797 625752 ved tilmelding
Umiddelbart efter stævnet afholder Grænsekorene deres ordinære generalforsamling. Dagsorden gøres
tilgængelig på hjemmesiden www.graensekorene.dk

Arrangementet støttes af Statens Kunstfond og Danske Folkekor

Indkaldelse til generalforsamling i Grænsekorene
lørdag, den 2. februar2019 kl 15 i Egernsundhallen, Høllevej 4, 6320 Egernsund

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 Poul Bent Povlsen, Hanna Madsen og Britta Bjerregaars Jensen,
b) 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Heino Popp 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: Poul Bent Povlsen, Niels Mortensen, Thyra Hansen, Hanna Madsen, Britta
Bjerregaard Jensen, Egon Sveistrup.Heino Popp og Bodil Dibbern (suppleanter). Hans Christian Hein, Anker
Hansen og Berit Falster-Hansen (Musikudvalg)

