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Pressemeddelelse ! 

FarsøKoret er i gang med forårsprogrammet! 

 
FarsøKoret har haft endnu et travlt efterår med korstævne i ALFA og 2 arrangementer i december og er 
nu i fuld gang med forårsprogrammet for 2012.  
 
Første koraften i 2012 var allerede tirsdag den 3. januar kl. 17.00 -18.30 i Sognegården i Farsø.  
Det er igen muligt at blive optaget i koret de første 3 tirsdage af januar måned.  
 
Forårsprogrammet indeholder bl.a. en kordag for FarsøKorets medlemmer, søndag den 18. marts, og 
dagsorden for denne kordag vil være, at vi arbejder videre med udviklingen af vore stemmer. Koret har 
haft en tilsvarende årlig kordag lige siden 2008.  
Som sidste år bliver både Aggersborg Koret og Shanty-koret fra Løgstør inviteret med.  
Denne dag vil vi sammen med Morten Porsborg Rasmussen, som er konservatorieuddannet 
operasanger og sangpædagog, arbejde videre med stemmetræning, vejrtrækning, artikulation og klang. 
I løbet af dagen vil vi indstudere et par fælles kornumre, som vi vil synge til en lille værkstedskoncert i 
Ranum kirke kl. 17.00, hvor hvert af korene også vil få mulighed for at optræde med sange fra eget 
repertoire. Derudover vil vi nyde et par sange fremført af Morten Porsborg.  
Alle interesserede er naturligvis meget velkommen til at komme og opleve os. 
 
FarsøKoret medvirker ligeledes ved gudstjenester i Farsø Kirke søndag den 5. februar og skærtorsdag 
den 5. april. 
 
Vester Hornum Menighedsråd har engageret koret til at give koncert i Vester Hornum Kirke torsdag den 
19. april. 
 
FarsøKoret slutter vanen tro forårssæsonen af med en koncert i Farsø Kirke – i år bliver det tirsdag den 
15. maj kl. 19.00. Herefter vil der være uformel afslutning i Sognegården for alle.  
 
 
 
Med venlig hilsen - og godt nytår! 
Bente Knudsen 
FarsøKoret 
 


