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Korstævne 2013 i Vesthimmerland ! 

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

I 2013 foregår korstævnet i Vesthimmerland igen i ALFA i Aars – og det bliver i weekenden den 2. – 3. november 

2013. 

Sangere fra hele landet er velkommen til at deltage - også sangere, som ikke er medlem af et kor. De seneste år 

har der været deltagere så langt væk fra som Odense, Viborg, Århus og Aalborg, så det er spændende, hvorfra vi 

kan tiltrække deltagere i år. 

Korstævnet i Vesthimmerland har 6-års jubilæum i år! 

Vi har valgt, at instruktøren denne gang skal være repræsentant for kvindekønnet, derfor har vi valgt Tine Ohrt, 

som er dirigent, sanger og arrangør for bl.a. den prisvindende vokalgruppe SONO. Hun er uddannet cand. mag. i 

musik fra Aalborg Universitet med specialisering i rytmisk korledelse.  

Derudover underviser hun i musik på Klejtrup Musikefterskole og i rytmisk korledelse på Aalborg Universitet og 

Jysk Musikkonservatorium.  

Ved siden af dette er Tine Ohrt instruktør på diverse korstævner for både børn og voksne, hvor repertoiret 

strækker sig fra pop og rock til R´n B. 

Tine Ohrt er en energisk og dynamisk dirigent, som lægger stor vægt på musikalsk leg, kropslighed, rytme og 

groove.   

Repertoiret vil være inden for rammerne: "Lækre melodier og fede rytmer fra middelalder til i dag".  

Som noget helt nyt i år, vil der blive en speciel pris for deltagere med studiekort, da vi meget gerne vil have 

nogle unge deltagere med til korstævnet. 

Programmet vil kunne findes på FarsøKorets hjemmeside www.farsoekoret.dk, når de sidste detaljer er skubbet 

på plads. 

03.03.2013  Bente Knudsen, FarsøKoret 

 


