
Farsøkorets forårskoncert. 
 
For Farsøkoret nærmer sæsonen 2014/15 sig sin afslutning. Koret inviterer derfor 

alle fra nær og fjern til forårskoncert i Farsø kirke tirsdag den 19. maj klokken 19:00. Her 
vil koret forvænne publikum med et skønt og repræsentativt udpluk af denne sæsons 
indstuderede melodier, som spænder fra salmer til soul, fra poesi til pop og pjankeri. 

Farsøkoret består af godt 50 engagerede og dedikerede sangere, som møder op 
tirsdag efter tirsdag til koraftener, som undertiden endog bliver udvidet til dobbelt 
længde. Alligevel kan korets dynamiske og inspirerende korleder, Kirsten Svensmark 
Møller, hver gang fastslå, at næsten alle er mødt frem. 

Skønt denne sæson desværre var mindre travl hvad engagementer angår, så ser 
Farsøkoret tilbage på nogle spændende højdepunkter både i efteråret, ved juletid og her i 
foråret. I oktober 2014 deltog koret sammen med Vesthimmerland kommune, P4 
Nordjylland og Naturekspeditionen i arrangementet ”Havtorn, hyben og hymner” på 
stranden i Rønbjerg. Det var første gang koret prøvede kræfter med at synge igennem 
under åben himmel og i modvind. En ganske ny og spændende erfaring for både kor og 
korleder. 

I løbet af december måned lancerede P4 Nordjylland en række sang-events rundt 
om i landsdelen for at kickstarte dette års melodi grandprix. Den 11. december stod den på 
MGP-stemning i Farsøcentret, hvorfra P4 sendt live. Farsøkoret havde valgt at indstudere 
”Dansevisen”, som korets leder, Kirsten, havde skrevet en korsats til. 

Forinden havde koret varmet op i ”Kop & kandes” lagerrum (tak for det) – 
hvorefter koret blandede sig med publikum i centret. Her prøvede koret for første gang 
nogen sinde det såkaldte ”flash-mob”. Dette går i korte træk ud på, spontant at begynde 
en sang i en menneskemængde. En sanger begynder at synge, den næste slutter sig til, så 
den næste igen osv., indtil hele koret samles og synger sammen. Også en interessant 
oplevelse for koret, må det fremhæves. Som afslutning på denne spændende aften sluttede 
koret af med en mindre koncert i Farsøcentret. 

Ved flere lejligheder tager Farsøkoret del i gudstjenesterne i Farsø kirke. Til 
gengæld kan koret så benytte sig af Sognehuset som øvelokale. Det er næsten obligatorisk, 
at Farsøkoret deltager i gudstjenesterne omkring jul og påske. 

Særdeles inspirerende er samarbejdet med andre kor i regionen. Farsøkoret har ved 
flere lejligheder arbejdet sammen med Aggersborg Gospelkor. Den 14. marts blev der 
således afholdt et korstævne sammen med Aggersborgkoret i Ranum kirke. Korstævnet 
begyndte som en workshop under ledelse af den konservatorieuddannede korleder 
Anders Hornshøj, som til lejligheden havde skrevet en korsats til den populære sang ”Jeg’ 
i live” (Sunget af bl.a. Sanne Salomonsen og Burhan G). Workshoppen blev afsluttet med 
en åben koncert i Ranum kirke. Omkring et halvt hundrede mennesker havde fundet vej 
til koncerten. 

Farsøkoret ser frem til at fremføre en række af de mange indstuderede, smukke og 
iørefaldende sange for et forhåbentligt talstærkt publikum i Farsø kirke den 19. maj. 

 
 


