Nordiske toner fylder Odense og Fyn i 2018
Næste år holdes Nordisk Kirkesangsfest for første gang i Danmark – skal du med?
NKSF 2018: Ca. 700 voksne korsangere fra de nordiske lande sætter næste forår deres præg på
Odense. Her mødes sangerne til Nordisk Kirkesangsfest, hvor sangen vil løfte sig både ved en
kæmpe Alsang på Flakhaven i Odense, ved en stor koncert i Odense Musikhus og ved den
afsluttende medvirken ved højmessen i Odense Domkirke søndag d. 13. maj. Kristi Himmelfartsdag
medvirker korsangerne i ca. 25 kirker fordelt ud på hele Fyn.
NKSF holdes hvert fjerde år, og det er første gang, arrangementet afvikles i Danmark. Tidligere har
Kirkesangsfesten været afholdt i Sverige, Norge, Finland og på Færøerne.
Workshops og fællesværker: Korsangerne kan vælge mellem 5 korworkshops af forskellig
sværhedsgrad. Disse ledes af dygtige korinstruktører fra Island, Færøerne, Norge, Sverige og
Finland. To danske instruktører: Alice Granum og Ole Faurschou tager sig af de to store
fællesværker, henholdsvis Nordisk Messe og Symfonisk Salme. Begge værker er samlet af satser
fra de enkelte lande og i Symfonisk Salme er satserne samlet med mellemspil komponeret af Povl
Christian Balslev.
Formålet med kirkesangsfesten er at skabe et mulighedernes
rum, hvor musikalske oplevelser og venskaber mellem
deltagerne kan opstå. Kirkesangsfesten styrker korsamarbejdet
på tværs af landegrænser, og sangerne vender tilbage til deres
hjemkor med fornyet energi og begejstringen er smittende for
alle – også for dem, der skal lytte. Den nordiske forståelse
vokser hver gang vi mødes, og vi mødes på mange planer:
sprogligt, musikalsk – ja, hele den kulturmæssige baggrund klinger med, når vi synger sammen.
Tilmelding: Læs mere om og tilmeld jer som kor eller dig som enkeltperson på http://nksf2018.dk/
Tilmeldingen åbner 1. oktober, og jo tidligere man tilmelder sig, des billigere er det.
Det er Folkekirkens Ungdomskor (FUK), som står bag arrangement i Danmark. Folkekirkens
Ungdomskor har som formål at styrke dansk kirkekor-tradition. FUK vil styrke sangen og dermed
den almene dannelse - til glæde for det enkelte menneske, menigheden og samfundet.
Medlemmer af det udvalg under FUK, som arrangerer Nordisk Kirkesangsfestival i Danmark:
•
•
•
•
•
•

Anne Lise Quorning, Hadsten (formand og kontaktperson)
alq@fredenskirken.dk. Telefon: 51 24 47 54
Inger Krarup, Glamsbjerg
pens. musikskoleleder, medlem af FUKs Hovedbestyrelse
Povl Christian Balslev, organist og korleder,
Vor Frue Kirke; Svendborg
Preben Berg, organist og korleder, Pårup kirke
Kirsten Buskbjerg Lübker, organist Hårslev og Padesø kirker
Kirsten Wind Retoft, organist og korleder Ringe kirke

