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Korstævne 2012 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø gennemføres ! 

Vi har i FarsøKoret besluttet, at vi vil GENNEMFØRE korstævnet, selvom der ikke er så mange tilmeldte, som vi plejer at 

have. Vi synes, det ville være ærgerligt at aflyse, da FarsøKoret lægger et kæmpe forarbejde i korstævnet. Så selvom der 

budgetteres med et underskud, gennemfører vi stævnet, som vi vil gøre alt for skal blive en kæmpestor oplevelse for alle – 

både deltagerne i stævnet og tilhørerne ved den afsluttende koncert. 

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

Årsagen, til at der ikke er så mange tilmeldinger til årets korstævne, kan måske være 

1. At stævnet afholdes ca. 1½ måned tidligere end vi plejer - eller 

2. At der måske er længere fra Aars til Farsø end fra Farsø til Aars. 

NB! Der er kun 6 deltagere med postnummer 9600 ud af de knap 70 deltagere i stævnet. 

 

Vi har været så heldige at få sponsorater fra Vesthimmerlands Kulturråd, Den Jyske Sparekasse i Farsø, SparNord Fonden, 

Farsø - og så har Dr. Ingrid Hallerne også besluttet at sponsere de stole, som vi skal bruge på scenen under øvningen. 

Helle Nøhr fra Galleri Kvisten har lovet os at hjælpe med at gøre hallen hyggelig med blomster og lys. 

Vi glæder os meget til at afvikle korstævnet i Dr. Ingrid Hallerne, og det samme gør Dr. Ingrid Hallerne, da det er første 

gang, der bliver afviklet et arrangement af denne art i hallerne. 

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

stævnet – og ligeledes i Musikhuset ved Vesthimmerlandske Musikdage. 

Desuden håber vi meget, at pressen vil besøge os under korstævnet i år - meget gerne søndag, hvor musikerne deltager. 3 

unge dygtige musikere fra Vesthimmerlands Kulturskole. Lørdag øver sangerne alene. 

 

Venlig hilsen   Bente Knudsen, FarsøKoret 


