Herlev 15. januar 2015.

KORTRÆF i København september 2015

Til efteråret skal vi mødes i Bethesda. Blandede kor, damekor, herrekor, kammerkor og større
kor, ja alle vokalensembler indbydes.
Hvem indbyder?
Det gør Glostrup Sangforening af 1883 - Glostrup Sangforenings Mandskor. Mange husker
formentlig årene i 1980’erne og 90’erne da Kordirigentforeningen samlede forskellige kor i
Bethesdas flotte koncertsal i Rømersgade 17 ved Israels Plads i København. Koncerterne
strakte sig som regel over tre aftener. Glostrup Sangforening deltog fra 1992 - idéen fængede
og vi var med i fire år. Det var både oplevelsesrigt og lærerigt.
Missionshus og boghandel
Bethesda blev bygget i 1881. Festsalen på 1. sal er stor - 400 m² med galleri på tre af siderne,
båret af søjler. Der er bænkerækker til 150 personer, der er en scene på 25 m² og på gulvet står
et flygel. Det store maleri af Carl Bloch på endevæggen blev solgt i 2002 for 3,5 millioner
kroner, pengene blev brugt til at renovere Bethesda.
Missionshuset blev ombygget
Sidste gang Glostrup Sangforenings Mandskor deltog, var i april 1999. Senere blev de årlige
kortræf skrinlagt på grund af husets ombygning, og i mellemtiden er Kordirigentforeningen
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opløst. Men i 2014 besluttede Glostrupkoret dog at tage idéen op igen, og der blev samlet seks
kor, som mødtes og havde en dejlig aften den 2. oktober 2014 - det blev en succes.
Deltagerne i oktober 2014
Deltagerne i dette genoplivede kortræf var: Københavns Politi Sangkor (dir. Martin Pedersen),
Hundigekoret (dir. Tina Lohmann Larsen), Musica Viva (dir. Martin Granau), Glostrup
Musikor (dir. Signe Galting), Gundsøkoret (dir. Bente Hanke) og Glostrup Sangforenings
Mandskor (dir. Ole Jørgensen).
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Festsalen er reserveret
Glostrup Sangforening har sikret sig en lejeaftale med Bethesda for fire aftener, begyndende
den 28. september 2015, til et korstævne som i de gode gamle dage. Salen er til korenes
rådighed fra klokken 18.00 og i fire timer. Repertoirevalget er frit. Der er som nævnt siddepladser til 150 personer, der er flygel på gulvet, mikrofon til tale og der serveres kaffe og kage.
Deltagerbetalingen er for både sangere og ledsagere (tilhørere) 50 kroner.

Retningslinjer og deadline
•

Tilmelding er bindende efter d. 1. maj 2015.

•

Betaling for tilmeldte sangere er senest d. 1. maj 2015.

•

Betaling sendes til :

Reg. nr. 3194
•

konto nr. 3194 614489

mærket: Bethesda/korets navn.

Tilbagebetaling ved eventuelt afbud kan ikke ske efter d. 1. maj 2015.

NOTE!
Sanger-betaling kan ikke udskiftes med en tilhører.
Tilhørere betaler særskilt.
•

Eget program fremsendes senest 1. september 2015.

•

Billede af jeres kor fremsendes senest 1. september 2015 i høj opløsning.

•

Beskrivelse af jeres kor til programmet udbedes senest 1. september 2015.

•

Korene aflønner selv dirigent og eventuel pianist.

•

KODA-anmeldelse: Korene anmelder selv til KODA efter gældende retningslinjer.

•

Fællessang anmeldes af Glostrup Sangforening.
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Koncertens gennemførelse
•

Koncerten begynder kl.19:00 med fælles opvarmning.

•

Adgang til Bethesda for eventuel sceneprøve 18.00-18.45.

•

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

•

Hvert kor har 15 minutter på scenen, ind- og udgang inklusive, samt en spontan-sang
fra stolerækkerne.

•

Rækkefølgen på scenen bestemmes af GS.

•

Der er ½ times pause hvor der serveres kaffe/the med småkager (kaffe mm. er
inkluderet i betalingen).

•

Koncerten afsluttes med fællessang.

Lad os høre fra jer
Se på det, skriv det ind i jeres kors aktivitetskalender og lad os mødes til et par uforglemmelige
aftener til september, og lad os høre fra jer, meget gerne allerede nu.
Hans Lindberg
Formand for Glostrup Sangforening
Tlf. 61 50 80 41
dsl122444@gmail.com

Med venlig hilsen
Hans Lindberg
GS formand
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