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Så synger FarsøKoret snart igen!  

 
Efter en dejlig sommer synger FarsøKoret nu snart igen. Tirsdag den 27. august kl. 17.00 – 18.30 går vi 
i gang med en ny sæson, og vi øver som altid i Sognegården i Farsø. Koret blev startet i efteråret 2006, 
så dette er vores 8. år som kor. Årsagen til at vi starter så tidligt er, at vi har fået den ære at optræde 
første gang lørdag 7. september ved vores korleders sølvbryllupsfest i Vilsted. 
 
Lørdag 28. september deltager FarsøKoret i ”Frivillighedsmarkedet” i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø kl. 10-
15, hvor vi skal synge et par sange og have en stand. 
 
Koret skal give koncert i Suldrup Kirke tirsdag 26. november kl. 19. Dette er et arrangement, som 
Kræftens Bekæmpelse afholder. 
 
Tirsdag 4. december giver koret koncert i Strandby Kirke kl. 19.00, og tirsdag 10. december slutter vi 
sæsonen af på Vilsted Friskole – og holder juleferie indtil vi starter efter nytår tirsdag 7. januar 2014. 
 
Koret deltager vanen tro i 2 søndags gudstjenester i Farsø Kirke – henholdsvis søndag 29. september 
og så igen søndag 8. december. 
 
Men efterårssæsonen bliver for FarsøKorets vedkommende igen i år mærkbart præget af Korstævne 
2013 i ALFA Vesthimmerlands Musikhus i weekenden 2.–3. november, hvor det for 5. år i træk er 
FarsøKoret, der står som arrangør af stævnet.   
Det er det 6. korstævne – i 6 på hinanden følgende år, der bliver afholdt i Vesthimmerland. 
 
Programmet for korstævnet er nærmere beskrevet på FarsøKorets, Kultunauts og ALFAs hjemmesider. 
Af hensyn til det praktiske er der bindende tilmelding inden 15. oktober. 
 
I år glæder vi os rigtig meget til at byde velkommen til den første kvindelige dirigent, Tine Ohrt – efter  vi 
de seneste 5 år er blevet ”kostet rundt med” af Erik Sommer, Carsten Borbye Nielsen, Erling Lindgren, 
John Høybye og Thue Thesbjerg. 
 
Tine Ohrt 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.  
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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 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.   
 
Som noget helt nyt i år har vi lavet en specialpris til unge studerende på 200 kr. – til dem med 
studiekort, da vi gerne vil forynge korstævnet.  Tine er ligeledes den yngste korleder, vi indtil nu har 
haft. 
 
Deltagerne i stævnerne kommer langvejs fra, så det er ikke kun et korstævne for sangere i 
Vesthimmerland – og heller ikke kun for dem, som er medlem af et kor. 
 
I FarsøKoret glæder vi os til en ny aktiv og spændende sæson, hvor vi igen optager nye kormedlemmer 
de første 3 øveaftener. 
 
 
Med venlig hilsen 
FarsøKoret 
 
Bente Knudsen 
2789 0681 


