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Så synger FarsøKoret snart igen!  

 
Efter en velfortjent og god sommerferie synger FarsøKoret nu snart igen.  
Lidt tidligere i år, nemlig tirsdag den 28. 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 7. år som 
kor. Årsagen til at vi starter så tidligt er, at vi også har fremskyndet korstævnet til midt i september i 
stedet for sidst i oktober. 
 
Efterårssæsonen bliver mærkbart præget af Korstævne 2012 i Dr. Ingrid Hallerne i Farsø i weekenden 
den 15. – 16. september, hvor det for 4. år i træk er FarsøKoret, der står som arrangør af stævnet.  
(Omtales nærmere i særskilt pressemeddelelse!!)  
Det er det 5. korstævne, der bliver holdt i Vesthimmerland. 
 
Programmet for korstævnet bliver nærmere beskrevet på FarsøKorets, Kultunauts, Dr. Ingrid Hallernes 
og Vesthimmerlands Kommunes hjemmesider. Af hensyn til det praktiske er tilmeldingsfristen sat til den 
1. september. 
 
I forbindelse med Vesthimmerlandske Musikdage bliver der en koncert tirsdag den 23. oktober, stedet 
kendes ikke endnu.  
Fredag den 26. oktober kl. 19 bliver der stor koncert i ALFA – med bl.a. reprise fra korstævnet (Se mere 
om dette i særskilt pressemeddelelse!). Dette er noget helt nyt i forhold til tidligere korstævner. 
 
Sidst, men ikke mindst, deltager vi i 2 søndags gudstjenester i Farsø Kirke – henholdsvis den 11. 
november og så igen den 16. december. 
 
Vi glæder os til en spændende sæson, hvor vi igen optager nye kormedlemmer de første 3 øveaftener. 
 
 
Med venlig hilsen 
FarsøKoret 
 
Bente Knudsen 
2789 0681 


