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Invitation: 

Til efteråret skal vi mødes igen til GS-Korfestival i København.  

Blandede kor, damekor, herrekor, kammerkor, ja alle vokalensembler indbydes.         

Sidste år var der meget stor tilslutning, idet 600 sangere fyldte salen over 3 aftener med 

dejlig sang og musik. Til stor inspiration for alle deltagere. 

Vi følger selvfølgelig succesen op, udvider festivalen med en dag mere og håber lige så stor 

tilslutning, som i 2019. 

Koncertkirken er reserveret for fire aftener, begyndende den 19. oktober 2020.  

Der er pladser til ca. 250 personer i salen,  

Der er flygel på gulvet, mikrofon til tale. 

Deltagerbetalingen er for både sangere og ledsagere (tilhørere) 50 kroner. 

Billetten er gældende for alle dage, hvis man ønsker at høre alle korene. 

Retningslinjer, deadline og betaling 

• Tilmelding er efter "først til mølle" princippet. Vælg den ugedag koret vil deltage. 

Ved overtegning foreslås alternativ ugedag. 

• Tilmelding er bindende efter d. 1. juni 2020.  

• Betaling for tilmeldte sangere er senest d. 1. juni 2020.  

• Betaling sendes til: 

• Reg. nr. 1551, Kto. Nr.: 4440100880 

• Mærket: GS-Korfestival/korets navn. 
• Eget program fremsendes senest 1. september 2020. 

• Korene aflønner selv dirigent og eventuel pianist. 

• Tilbagebetaling ved eventuelt afbud kan ikke ske efter d. 1. juni 2020. 

• Alle informationer til korene gives her: http://www.gskorfestival.dk  

• KODA-anmeldelse: GS-Korfestival anmelder hele festivalprogrammet til KODA. 

•  

http://www.gskorfestival.dk/
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Praktiske oplysninger og koncertens gennemførelse: 

• Repertoirevalget er frit.  

• Hvert kor har 15 minutter på scenen, ind- og udgang inklusive, samt mulighed for en 

spontan-sang fra stolerækkerne. 

• Adgang til Koncertkirken kan ske fra kl. 17.00 

• Der er en åben garderobe og toiletter i kælderen. 

• Der er en sal i kælderetagen til brug for korene som opvarmningslokale (efter aftale). 

Lokalet aflåses under koncerten, så overtøj kan godt efterlades her. 

• Sceneprøver kan om ønsket gennemføres fra kl. ca. 17:30 til 18:55. 

• Korfestivalen begynder kl.19:00. 

• Hvert kor får anvist pladser i salen i forhold til antal tilmeldte/betalende sangere. 

• Tilhørere får anvist plads i salen. 

• Rækkefølgen på scenen bestemmes af GS. 

• Der kan købes drikkevarer mm i Koncertkirkens café. 

Lad os høre fra jer 

Skriv det ind i jeres kors aktivitetskalender og lad os mødes til fire uforglemmelige 

aftener til oktober.  

Lad os høre fra jer, meget gerne allerede nu. 

 

     Med venlig hilsen 

     Hans Lindberg 

     Arrangør af GS-Korfestival 

     Tlf. 61 50 80 41 

     dsl122444@gmail.com 
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