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Korstævne 2012 i Vesthimmerland 

Nu får I nyheden - den korte version - der kommer mere info senere!   

  

I 2012 foregår korstævnet i Vesthimmerland ikke i ALFA i Aars - men i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø - den 15. - 16. 

september ! 

 

FarsøKoret fik som bekendt Farsø Kulturpris 2012 af Farsø Kulturråd, så vi har i FarsøKorets 
bestyrelse besluttet at honorere dette med at holde korstævnet i Farsø i år. 
Således er vi heller ikke begrænset af, at der kun kan være 125 deltagere med på scenen - nu er scenen kæmpestor, og vi 

er selv herre over, hvor stor..... Korsangere fra hele Nordjylland er velkommen til at deltage - men også sangere, som 

endnu ikke er medlem af et kor er velkommen. 

  

Korstævnet i Vesthimmerland har 5-års jubilæum i år! 

  

Instruktøren denne gang bliver Thue Thesbjerg, som til daglig arbejder 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. 
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. 
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24. marts 2012 

Bente Knudsen 
FarsøKoret 

 


