TILMELDING TIL KORET
Tilmelding sker via:
Christianskirkens hjemmeside
og til korleder Vibeke Sahner Ockelmann
på mail:
v_s_ockelmann@hotmail.com
tlf: 29 42 16 69

LYNGBYKIRKERNES
BØRNEKOR OG SPIREKOR
Et tilbud til sangglade børn

Planlagte aktiviteter 2018/19
Halloween i Lyngby Kirke
Pastagudstjenester
korweekend
Korstævner
Luciaoptog
Julekoncert
Sommerkoncert
Udlandstur sommer 2019

Læs mere på kirkernes hjemmesider:

www.christianskirken-lyngby.dk
www.lyngby-kirke.dk

Lyngby Kirke
Christianskirken

HVEM ER VI ?

BØRNEKORET

HVAD LAVER VI I KORENE ?

Børnekoret øver hver torsdag fra kl.16.35 — 18.10 i
Christianskirken. De yngste børn vil som regel få fri kl.
17.45.

Lyngbykirkernes Børnekor og Spirekor er et musikalsk tilbud til sangglade drenge og piger.
Korene er tilknyttet Lyngby Kirke og Christianskirken, som har ansat en korleder, der underviser
begge kor. Der er nedsat en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af korene.










synger sammen med andre
bruger stemme og krop
får musikundervisning
lærer en masse sange
hygger os
optræder til koncerter og udvalgte
gudstjenester
får en masse gode venner med fælles interesser
Kommer på øve-weekender og til
stævner, hvor vi møder andre kor

SPIREKORET

Spirekoret er for drenge og piger fra 0.- 2. klasse.
I Spirekoret lærer børnene om musik på en sjov og
legende måde. Vi vil bl.a. synge, danse, gøgle og lave stomp, læse rytmer, synge med håndtegn og lære
en masse gode sange. Børnene bliver forberedt til at
synge flerstemmigt.
Spirekoret øver hver torsdag fra kl.15.30 – 16.20 i
Christianskirken, Chr.Xs Allé 122.

Børnekoret er for drenge og piger fra 3.– 6. klasse.
I Børnekoret arbejder børnene videre med flerstemmig
sang, og lærer forskellige slags musik at kende f.eks.
gospel, danske sange og salmer. Børnekoret deltager i
koncerter - alene og med andre kor og tager på korstævner og rejser.

LYNGBY-SORGENFRI UNGDOMSKOR

Det er muligt at fortsætte i ungdomskoret fra 7. klasse.
Koret øver onsdag eftermiddag i Sorgenfri Kirke.
Læs mere på kirkernes hjemmesider.

HVEM ER KORLEDEREN ?

Korlederen er Vibeke Sahner Ockelmann, der er uddannet
musiklærer og organist. Hun har mange års erfaring som
korleder, og har undervist på konservatoriet, samt ledet
Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor. Vibeke
har også børnekor i Sorgenfri Kirke.

AMBITIONER OG FORVENTNINGER
Det skal være sjovt og lærerigt at gå til kor. For at
børnene får mest muligt ud af undervisningen, forventes
det, at de møder stabilt til korprøverne, og at der er en
god forældreopbakning.

HVORDAN KOMMER MAN MED ?

Alle børn er velkomne. Der er en måneds prøvetid i
børne– og ungdomskoret. Det koster 250 kr. pr. ½ år at
deltage. Udover kontingent, er der udgifter på ca. 125
kr. til en korbluse.

