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Korstævne 2011 i ALFA, Vesthimmerlands Musikhus i Aars 

 

Nu er det lige før, årets korstævne løber af stabelen! Det sker nemlig i weekenden den 29. – 30. oktober! 

Indtil videre er der 97 deltagere til stævnet, så hvis nogen skulle have glemt at tilmelde sig, er der stadig få ledige pladser. I 

år kommer der deltagere så langt syd fra som Randers. 

Korsangere fra hele Nordjylland er velkomne til at deltage - men også sangere, som endnu ikke er medlem af et kor er 

meget velkomne. 

 

FarsøKoret har denne gang engageret den kendte korleder John Høybye til at styre slagets gang, og vi glæder os meget til 

at byde John velkommen i ALFA, Vesthimmerlands dejlige Musikhus i Aars. 

John Høybye er korleder og komponist. Han har arbejdet med mange forskellige typer kor og ensembler fra 

begynderbørnekor til topprofessionelle, herunder DR-radiokoret, Det Ungarske Radiokor, Århus-, Ålborg- og Sjællands 

Symfoniorkester og Danmarks Radios Big Band. 

Som komponist har JH med forkærlighed bevæget sig i grænselandet mellem den klassiske og den rytmiske musik. Hans 

værker er udgivet i de andre nordiske lande, i Tyskland, England og USA. 

I 1993 blev han kåret som Årets Korkomponist og hædret for at skrive musik, der har både bredde og kvalitet. I 1999 

modtag han komponistforeningens hæderspris. 

JH har i de seneste par år holdt workshops med præsentation af egne værker i Skandinavien, Estland, Rusland, Finland og 

England. 

JH var medlem af The Artistic Committee i forbindelse med World Symposium on Choral Music, Copenhagen 2008, og 

udvalgt til at skrive et af bestillingsværkerne til symposiet (The Magic Paint Brush).  

Repertoiret til dette korstævne bliver melodier fra ”DAGEN & VEJEN”, som er velklingende arrangementer, hvor alle 

stemmegrupper tilgodeses med interessante melodi-linier. Alle melodier synges på dansk i år. 
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Som noget nyt samarbejder vi med Kulturskolens talentklasse. Unge musikere derfra deltager i bandet – som et ekstra 

”krydderi” på stævnet. Desuden medvirker i år 3 solister, også talenter fra Kulturskolen. De unge solister indleder i øvrigt 

den afsluttende koncert, som bliver optaget på CD af Anders fra Kimbrer Musik i Aars. 

 

Stævnet starter kl. 13.00 lørdag den 29. oktober i Musikhuset i Aars.  

På FarsøKorets hjemmeside kan man finde øvefiler, således at man kan gå ind at lytte til de enkelte stemmer i melodierne, 

som synges ved stævnet i år. 

Noderne udleveres på øveaftenen i Sognegården i Farsø, hvor FarsøKorets korleder Kirsten Svensmark Møller har tilbudt 1 

øveaften, tirsdag den 25. oktober kl. 19.00-21.00, hvor alle stævnedeltagere helt gratis kan komme og få en forsmag på 

nogle af melodierne, som skal indstuderes ved stævnet.   

Nodehæfterne er i år de originale fra John Høybyes eget forlag. 

 

Stævnet slutter med en  åben koncert søndag kl. 16.00, hvor det vil være muligt for alle interesserede at komme og høre, 

hvad sangerne har lært i løbet af weekenden. Koncerten varer ca. 1 times tid, så det er muligt at komme hjem til 

aftensmaden.  

Det er gratis for alle, både børn og voksne – så bare mød op. 

 

Efter stævnet vil det blive taget op til grundig overvejelse, om det vil være muligt at fortsætte traditionen med årlige 

korstævner på dette niveau, for det første fordi det er et kæmpe arbejde at få det stablet på benene, for det andet fordi 

det er dyrt, men også fordi det har vist sig at være meget svært at hente tilskud og sponsorater til at afholde det.  

I år er det lykkedes at få sponsorat fra Spar Nord Fonden, Farsø, og Lars Agesen, Kvickly i Aars, har lovet at bidrage med 

frugter til kordeltagerne. 

 

Programmet for stævnet kan ses på www.farsoekoret.dk, www.vesthimmerlands-musikhus.dk, www.vesthimmerland.dk 

og www.kultunaut.dk 

 


