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To årlige optag …
I Hedekoret optager vi nye medlemmer to
gange årligt. Det sker ved semesterstart
på de fire første øveaftner i januar og august.
Se nærmere herom på hjemmesiden eller på
vor Facebook-side!

Øveaftner

er et blandet voksenkor, der tager livtag med
både det rytmiske og det klassiske repertoire.
I koret er der plads til de fleste, og det er ikke
et krav, at du kan noder – men vores dirigent
og korleder Mette Flodgaard sætter gerne
overliggeren højt for korarbejdet i Hedekoret.
Mette har arbejdet med koret i mere end ti år, og
udfordrer gerne vort potentiale med både nye og
gamle kor-arrangementer.

Vi øver hver mandag kl. 19:15 – 21:15 og følger et
normalt skoleår.

Stemmeprøve

Vort øvelokale ligger i Huset No7, lokale 5.04,
Nørregade 7, Herning. Vi møder i god tid og
hjælper hinanden med at gøre lokalet klar – og
midtvejs holder vi en værdsat social pause.

For at du og koret kan opnå det bedste
resultat, skal du en af de første aftner til en
stemmeprøve sammen med korlederen og et
bestyrelsesmedlem, så du kan blive placeret i den
stemmegruppe, der passer bedst til dig.

Kor-fællesskab forpligter
Vi møder op for at synge, have det rart i
hinandens selskab – og blive gode til at performe,
til glæde for vort publikum
– men i lige så høj grad os selv.

Afbud
Et kor er en »levende organisme«, hvori man
støtter sig til hinanden. Derfor er fremmødet
ikke kun den enkeltes sag, men er af afgørende
betydning for hele korets formåen.
I respekt herfor melder vi afbud til sekretæren, hvis vi
skulle blive forhindret i at møde.

Det giver ca. 32 øveaftner og
5-6 koncerter om året.
Ved koncerterne bliver vi
akkompagneret af dygtige, professionelle
musikere på flygel eller klaver.

Kontingent
Som medlem af Hedekoret er du elev på Herning
Musikskole og kontingentet hertil er pt 1.800 kr.
årligt – delt op i to rater med forfald om foråret og
i efteråret.

Generalforsamling
Selv om vi er elever på Herning Musikskole har
Hedekoret organiseret sig i en forening med egen
bestyrelse og en årlig generalforsamling, som
øverste myndighed.
Endnu en gang velkommen til
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