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Marts 2020. 

Kære korsanger. 

Det er med stor glæde, at Assens SangKraftcenter i samarbejde med 

Vestfynskoret igen i år kan indbyde til et korstævne med et af dansk 

kormusiks kendte navne, nemlig Alice Granum. Stævnet er velbesøgt, og for 

mange er det nok blevet en tradition, som man ser frem til at deltage i. Det bliver igen et 

sensommerstævne, og datoen er: 

Lørdag d. 26. september 2020 kl. 9.30 – 17.00 

Stævnet afholdes selvfølgelig i Assens kommune, men det nøjagtige sted ligger ikke fast endnu. Det vil blive 

meldt ud senere. 

Dagen bliver afsluttet med en åben koncert, hvor stævnedeltagerne fremfører de værker, vi har arbejdet 

med i løbet af dagen. Musikken på året stævne bliver bl.a. af Edvard Elgar og Philip Faber. 

Årets instruktør – Alice Granum.  

Alice er en kapacitet inden for dansk musikliv og er en hyppig benyttet 

instruktør ved korkurser og korstævner i ind- og udland. 

Alice har fra 1988 været dirigent for Det Fynske Kammerkor, ligesom hun 

er dirigent for Filharmonisk kor i Sønderjylland. 

Hun har udgivet bogen ”Syng ud, syng op” – en bog om sangteknik og 

opvarmning for kor. 

Vi glæder os rigtig meget til at synge under Alices kyndige hænder!  

Program for dagen 

09:00 Dørene lukkes op 

09:30 Korinstruktion (inkl. diverse pauser) 

16:00 Koncert og fællessang 

17:00 Tak for i år og på gensyn 

Medbring forplejning (mad, drikke, kaffe, the) til hele dagen. 

Tilmelding 

Tilmelding sker til jette@sangkraft.dk, helst korvis. Angiv sangernes navne og e-mail samt kor og 

stemmetype (S/A/T/B). 

Stævnegebyr på 150 kr. indbetales til ASKs bankkonto i Fynske Bank.  

Reg.nr. 6850 kontonr. 0000339319. Husk navn på indbetaler ved overførslen. 

Tilmelding først endelig ved betaling. Noder tilsendes, når tilmelding/betaling er registreret. 

Sidste frist for tilmelding og betaling er d. 11. september 2020. 

Del gerne invitationen med andre korinteresserede. 

På vegne af  

Assens SangKraftcenter  og Vestfynskoret 

Jette Olsen    og Bodil Nielsen 

Adm. leder Assens Sangkraftcenter bestyrelsesmedlem i Vestfynskoret 
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