JUBILÆUMSLANDSSTÆVNE 2018 i København
Landsstævnet er et tilbud til korsangere (børn og unge), korledere og
korforældre fra hele landet. Her samles op imod 400 deltagere, der skal synge i
storgrupper og mindre grupper. I løbet af de 5 stævnedage øves der på det store
fællesværk, som er skrevet specielt til dette Landsstævne og FUKs 50 års
jubilæum. Værket uropføres ved den store jubilæumsgudstjeneste i Københavns
Domkirke, tirsdag. Søndag tager vi alle ud og medvirker til højmesser i kirker i
København og omegn. Derudover vil der være pop-up koncerter rundt omkring i
København og jubilæumsfestaften med en hemmelig gæst!
Deltagerne er i gode hænder hele vejen igennem. I skal arbejde med nogle af
landets bedste og dygtigste instruktører. Et engageret lederteam og frivillige
hjælpere gør alt for, at alle deltagere får en fantastisk oplevelse.
HVEM KAN DELTAGE?
• Alle FUKs medlemskor
• Personlige medlemmer i FUK
• Deltagere skal være mellem 9-20 år
TID OG STED:
Lørdag den 13. til onsdag den 17. oktober 2018
Indkvartering og prøver på Sankt Annæ Gymnasium i Valby (transport rundt i
København er inkluderet i deltagerprisen)
Ankomst lørdag: Indlogering fra kl. 12-14 (medbring madpakke til frokost)
Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue kirke/ Kbh.: Tirsdag kl. 16.00
Afslutningskoncert på Sankt Annæ Gymnasium: Onsdag kl. 15.00
HVAD FÅR JEG UD AF DET?
Korsanger: Nye venner, nyt repertoire, spændende koncertoplevelser og
fællesskab.
Korleder: Nyt repertoire, glade sangere, kollegialt fællesskab og skønne
koncerter
FÆLLESVÆRKET ”I kor med alle engle”:
Tekster: Lisbeth Smedegaard Andersen
Musik: Jakob Lorentzen
Glæd jer til dette nyskrevne jubilæumsværk, som også kan bruges lokalt i kor på
alle niveauer.

Forberedelse af Fællesværket: Noder sendes ud til korlederne i juni måned.
Vi håber, at sangerne når at lære værket så godt at kende, at dele af værket kan
synges udenad efter prøverne på stævnet.
5 STORGRUPPER:
Gr. 1: Lotte Smith-Petersen, aldersgruppe 9-11 år
Gr. 2: Emil Ritter, aldersgruppe 11-15 år
Gr. 3: Signe Sørensen, aldersgruppe 11-15 år
Gr. 4: Astrid Vang-Pedersen, aldersgruppe 15-20 år
Gr. 5: Jonas Rasmussen, aldersgruppe 15-20 år
Jakob Stevns-Lorentzen er instruktør på fællesværket
Se omtale af instruktører andetsteds
TILMELDING:
Korlederen tilmelder sit kor og har ansvaret for sit kor under hele
Landsstævnet. Sørg derfor for at have korforældre med som hjælpere.
Ved tilmelding bedes I prioritere instruktører. Et helt kor behøver IKKE at vælge
den samme instruktør.
Vi kan IKKE love, at alle får den instruktør, som har førsteprioritet.
TILMELDINGSFRIST:
Der åbnes for tilmelding den 1. marts 2018
– sidste frist for tilmelding: 1. juni 2018
Tilmelding er først gældende ved gennemført betaling. Der kan ikke
tilbagebetales deltagerpris efter tilmeldingsfristens udløb. Eventuelle
nytilkomne korsangere kan tilmeldes efter sommerferien, dog senest 1.
september mod et tillæg på 200 kr.
TILMELDINGSPROCEDURE:
Gå ind på FUK’s hjemmeside: www.fuk.dk – Landsstævne – Tilmelding – og følg
vejledningen.
DELTAGERPRIS:
Korsangere: 1.300 kr.
Korledere: 800 kr.
Voksenledsagere pr. kor: 1 person à 800 kr. – yderligere voksne: 1.300 kr.
Prisen inkluderer: Overnatning, fuld forplejning, noder, t-shirt, programfolder,
armbånd og daglig transport med tog og bus.

