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Deltagere: 

Eiliv Haugland 

Oluf Emborg 

Jette Bastue Jacobsen 

Ole Bastue Jacobsen 

Mette Krabbe 

Flemming Sørensen 

Indbudt: 

 Tine Grönlund - vedrørende forårets repertoire 

Agenda: 

1. Forårets repertoire 

Foråret byder på i alt 4 optrædener af koret og et besøg af et kor fra Wales. 

Tirsdag d. 24. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Mørdrup Kirke: 

17 Morgensang 

161 You raise me up 

(m25) Forår (Vivaldi) 

Dertil et antal enstemmige sange fra salmebogen 

 

Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30 i Gurre Kirke: 

 (m195) I skovens dybe, stille ro 

(m25) Forår (Vivaldi) 

161 You raise me up 

27 Det dufter lysegrønt af græs - fællessang med flere kor 

 

Torsdag d. 29. maj kl 17.00 (lokale fra 14.30) i Nivaagaard - med Wales-koret 

  Auld lang syne (Tine har node) - fælles med Wales eller 

 170 Keltisk bortsendelsessalme 

  Et hav der vugger mig til ro (Tine har node) 

166 Lyse nætter 

(m67) Sænk kun dit hoved 

(m12) Svantes lykkelige dag (teksten findes i dansk og engelsk version) 

102 Lord hold me 

 

Søndag d. 31. maj kl. 16.00 Forårskoncert med Waleskoret i Helsingør 

Domkirke 

  Tine special 

 25 Country Gardens 

(m118) Visen om de 18 svaner 

(m208) Bjørnen vågner 

(m84) Musens sang 

111 Go' nu nat 

(m12) Svantes lykkelige dag (teksten findes i dansk og engelsk version) 

50 Dona nobis pacem 

163 Vårvisen 

158 Och jungfrun hun går 

39 Bort allt den oro gör 
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33 Stille hjerte sol går ned 

  Fangekoret - Tine har node 

Det forventes, at Wales koret bidrager med et antal sange 

Tine aftaler nærmere med korlederen fra Wales om fordelingen af de 2 kors 

optræden samt udveksler noder til fællesoptræden. 

 

Tine bedes sende programmet for hvad der skal øves mandag den 17. februar - 

første øveaften efter vinterferien. 

 

Notation: (mxxx) betyder sangnummer fra Mariekiksene 

 

2. Korkalender 

Vi søger at flytte korprøverne til onsdag, Gymnasiet eller bibloioteket er først 

på banen. Eiliv har bolden. 

 

Julekoncert søges afholdt onsdag den 2. december 2020 

Generalprøve mandag d. 30. november 

Stedet er endnu ikke klarlagt, Oluf spørger Mørdrup Kirke som 1. prioritet. 

Tine spørges, om det passer i hendes kalender. 

 

Ref.: OBJ 


