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Korstævne 2012 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø 

Nu er det lige før, årets korstævne løber af stabelen! Det sker nemlig i weekenden den 15. – 16. september! 

Indtil videre er der dog for få deltagere til stævnet, så hvis nogen skulle have glemt at tilmelde sig, så er der stadig ledige 

pladser. Vi har derfor forlænget tilmeldingsfristen til fredag den 7. september. Såfremt der ikke kommer flere tilmeldinger, 

vil vi overveje at aflyse stævnet, da det ellers ikke er rentabelt. Vi synes dog, det ville være ærgerligt, da FarsøKoret lægger 

et kæmpe forarbejde i korstævnet. 

I år kommer der deltagere så langt syd fra som Århus og Viborg. 

Korsangere fra hele Jylland er velkommen til at deltage - men også sangere, som ikke er medlem af et kor er meget 

velkomne. 

Som noget helt nyt i år vil der blive en reprise ved Vesthimmerlandske Musikdage i oktober. Fredag den 26. oktober kl. 19 

genopfører vi dele af korstævnets koncert. Vi håber, at korstævnedeltagerne har lyst til at møde op igen den dag fra kl. 16-

18 i Musikhuset i ALFA i Aars for at genopfriske nogle af sangene. Kl. 19 bliver der stor koncert med reprise fra korstævnet, 

gymnasiets husorkester og kor, garderne, kulturskolens talentklasse m.fl.  

FarsøKoret har denne gang engageret den kendte komponist og korinstruktør Thue Thesbjerg til at styre slagets gang, og vi 

glæder os meget til at byde Thue velkommen i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø. 

 
Instruktøren til korstævnet i år, Thue Thesbjerg, arbejder til daglig som lektor i musik på Aarhus Katedralskole.  

Thue har været i kor-gamet i mange år, men har stadig fingeren på pulsen. Han har i sin tid sunget i Vocal Line og har siden 

1995 freelancet som rytmisk korinstruktør. Han arbejder med kor i alle aldersklasser og på alle niveauer, men altid med det 

rytmiske i fokus – begreber som autensitet, præcision, groove, krop og udtryk er på spil. 

Thue både arrangerer og komponerer rytmisk kormusik. Kompositionerne har været rettet mod børnekor og en 

børnekormusical er som det nyeste i støbeskeen – arrangementerne er primært for voksen- og ungdomskor. 
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Udover at undervise gymnasieelever og korsangere, er Thue deltidsansat som konsulent for foreningen Syng, der 

organiserer ungdomskor i Danmark. Desuden sidder Thue i styregruppen for Aarhus Vocal Festival(AAVF), som hvert andet 

år arrangerer den største og mest betydningsfulde rytmisk vokalfestival i Europa. 
Repertoiret til dette korstævne bliver rytmiske satser med en afpasset balance mellem rytmiske udfordringer og sangbare, 

iørefaldende melodilinjer. Vi skal både synge på dansk og udenlandsk – genremæssigt befinder vi os i den melodiske 

pop/rock verden, måske med en lille afstikker til det jazzede. 

Navne som Paul Simon, Erik Sommer, Pierre Dørge, Thue Thesbjerg, Sebastian og Outlandish kommer til at præge 

nodehæfterne.  Der er nu lagt nogle noder og enkelte lydfiler på hjemmesiden til dem, som har lyst til at øve sig på 

forhånd. I år bliver der ingen øveaftener før stævnet.   

Nodehæfter udleveres ved indgangen til stævnet. 

Sidste nye er, at vi har fået en nyskrevet sang om Himmerland af Michael K. fra Klondyke, som vi også skal synge. 

Ligesom sidste år samarbejder vi med Kulturskolens talentklasse. 3 unge dygtige musikere derfra deltager i bandet – som 

et ekstra ”krydderi” på stævnet. Den afsluttende koncert om søndagen bliver optaget på CD af Anders fra Kimbrer Musik i 

Aars. 

Stævnet starter kl. 13.00 lørdag den 15. september i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø.  

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.  

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

I år er det indtil videre lykkedes at få sponsorat fra Vesthimmerlands Kulturråd og Den Jyske Sparekasse i Farsø. 

Programmet for stævnet og nogle noder mv. kan ses på www.farsoekoret.dk. 

 

 


