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FarsøKoret samler igen vesthimmerlandske korsangere for at lære nyt! 

Søndag den 18. marts 2012 

 
FarsøKoret har for 5. år i træk en kordag på forårsprogrammet – nemlig søndag den 18. marts -, og 
dagsorden for denne kordag vil I år være, at vi arbejder med forskellige måder at synge på. Teknikker 
omkring det at synge henholdsvis klassisk sang og rytmisk sang. I den forbindelse arbejder vi med 
forskellige klange: Klassisk klang og klangbund, luft på stemmen, "skolegårdsstemme" osv. Vi vil 
arbejde med, hvordan vi bruger stemmen mest hensigtsmæssigt i de forskellige genrer. Vi vil øve os i 
begge dele, da dagens repertoire kommer til at bestå af både noget rytmisk og klassisk! 
 
FarsøKoret havde en tilsvarende kordag i 2008, 2009 og 2010, hvor operasanger Morten Porsborg 
Rasmussen gav os super professionel stemmetræning - og i 2009, hvor både Margrethe Smedegaard 
og Morten Porsborg Rasmussen var vore dygtige læremestre.  
 
Korleder Kirsten Svensmark Møller har arrangeret kordagen i år, og i år er det både Aggersborg 
Gospelkor og Shanty Koret fra Løgstør, der er inviteret med. 
 
Morten Porsborg Rasmussen, uddannet operasanger og nu kirkesanger i Aars Kirke, er også enga-
geret til at undervise os i år, og vi glæder os til igen at arbejde sammen med Morten. Morten underviser 
ligeledes sangelever i Vesthimmerlands Kulturskole. En af Mortens sangelever, gymnasieeleven 
Kathrine, medvirker også i kordagen og ved koncerten. Hun medvirkede også som en af solisterne ved 
korstævnet 2011 i ALFA. 
 
Kordagen starter kl. 10.00 i Ranum Sognegård og Kirke, hvor vi indøver nogle sange.   
Når dagen er ved at gå på hæld, slutter vi af med koncert i Ranum Kirke kl. 17.00 – 18.00. 
 
Under koncerten optræder Morten Porsborg Rasmussen med et par numre fra sit repertoire – og 
sidst, men ikke mindst, vil vi optæde med de sange, som sangerne har indstuderet i løbet af 
søndagen. FarsøKoret optræder med et par numre fra deres repertoire, og Morten, Kirsten og 
Katrine optræder også som duo. 
 
Kom og se og hør os ved koncerten i Ranum Kirke kl. 17.00 – 18.00!!  Der er gratis entre. 
Vi glæder os til at vise, hvad vi har lært i løbet af søndagen. 
 
Med venlig hilsen  
Bente Knudsen, FarsøKoret 


