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                                Stiftet 12. februar 1981



Bogense Koret er et veletableret firstemmigt amatørkor, som 
blev stiftet den 12. februar 1981.

Korets formål er at fremme kendskabet til korsang – men vi 
synger mest, fordi vi kan lide det.

             Vores dirigent er Inge Lynggaard, og sammen med     
hende har vi opnået en høj standard indenfor      

             traditionel kormusik med et alsidigt og spændende  
             repertoire fra gamle klassikere til nye moderne rytmer.

I koret er vi ca. 45 sangglade mennesker af begge køn med et 
godt og nært kammeratskab. Flere af os har sunget i koret 
gennem mange år. 

Vi arbejder ret koncentrerede på vore øveaftener, men til gen-
gæld er der masser af tid til hygge og snak i pauserne og ved 
de traditionsrige arrangementer i forbindelse med de årlige 
koncerter f. eks. julekoncerter, det årlige ”Spil Dansk"- arran-
gement, koncerter sammen med andre kor, jule- og sommer-
afslutning m.m.. 

Derudover deltager koret ved underholdning 
op til jul  f.eks. på plejehjem, ældreklubben i
Bogense eller specielle anledninger.

Venskabskor

Vi mødes med vort venskabskor i Herfølge ca. hvert andet år 
skiftevis hos dem og os.

I 2017 har vi kunnet etablere et nyt samarbejde med Flyndersø-
koret, der er hjemhørende i Sevel mellem Holstebro og Skive. 
Vi mødes hvert år med Pilekoret fra Otterup til arrangementet 
”Spil Dansk”.                                         

     

      Deltagelse i koret

Du behøver ikke på forhånd at have kendskab til noder, men
det er selvfølgelig en fordel, og så skal du kunne synge rent.

              Vi øver hver tirsdag fra kl. 19 til 21.30 i musiklokalet
               på Bogense Skole.

Der er indlagt en kaffepause på ca. 15 minutter, hvor der kan 
købes kaffe / te til en billig penge. Overskuddet går selvføl-
gelig i korets kasse.

     Det forventes, at man møder op på disse aftener, da vi ar-   
     bejder effektivt frem mod bl. a. koncerter i vore kirker og  
     fælles sange med vore samarbejdskor. Er du forhindret i at   
     komme til en øveaften, skal du melde afbud på Bogense 
     Korets facebookside eller til én af kontaktpersonerne (se 
     korets hjemmeside ”Bestyrelse mm.”).

     Vi har et fantastisk samarbejde med Peter Trandbohus, der 
     indspiller sæsonens repertoire, så hver enkelt stemme på 
     vores hjemmeside kan øve til Peters indspilninger.

     Vi er så heldige at have en fast pianist, 
     Jørgen Borch Nielsen, der har en fortid som pianist 
     i flere, dygtige bigbands, arrangør og som musikskolelærer.

     Ved start får du mod depositum udleveret kortøj og 
     Højskolesangbogen, som er vort faste udgangspunkt på  
     vore øveaftener. Vi betaler et kontingent på 500 kr. i starten
     af forårs- og efterårssæson. 

     Se korets tøjregler på hjemmesiden under ”Bliv medlem”.

     


