Har du lyst til at blive god til at synge?
Til at få nye og stærke venskaber, mens vi laver musik sammen?
Til at medvirke til koncerter og gudstjenester og optræde sammen med andre kor og professionelle
musikere? Og er du mellem 7 og 14 år (1.-6. klasse)?
Så skal du da være med i det nye Hadsten Storpastorats Børnekor!
Vi starter op tirsdag d. 4 september, hvor man enten øver i Hadbjerg Kirke kl. 14.15-15.30
(korleder Cecilie henter kordeltagerne på Hadbjerg Skole kl. 14)
eller i Lyngå Konfirmandstue kl. 16.15-17.30. Vi øver ca. 5 kvarter.
Du vil som korsanger i Hadsten Storpastorats Børnekor lære:
- at læse noder
- at få kendskab til musikkens sprog og udtryk
- at synge rent
- at synge både klassiske og rytmiske sange og salmer
Vi vil bruge fagter, synge kanons og flerstemmigt og ikke mindst have det sjovt, mærke
fællesskabet og glæden ved at synge mange sammen!
Skynd dig at kontakte korlederen Cecilie Marie Høyer på mail: ceciliemariehoyer@gmail.com
eller tlf. 4083 9330 og bliv tilmeldt! Det er gratis at deltage i undervisningen.
Du kan også henvende dig på Hadsten Kirkekontor på tlf. 8698 0425 eller downloade
tilmeldingsblanketten online på vores hjemmeside (www.hadstensogne.dk).
Vi glæder os til at se så mange som muligt. ALLE er velkomne!
Sangglade hilsner
Cecilie Marie Høyer
Undervisningen udbydes af de lokale menighedsråd; Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd

Tilmeldingsblanket:
Kordeltagerens fulde navn: ____________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Fødselsdato og år: ___________ Skole og klassetrin: ______________________________________
Tlf.nr. på mor og/eller far: ___________________
Hvor vil du deltage i korprøve:

Evt. eget tlf.nr.:_____________________
Hadbjerg kl. 14.15-15.30
Lyngå kl. 16.15-17.30

Særlige behov eller ønsker som korlederen bør vide:____________________________________
Jeg giver tilladelse til at billeder af mit barn fra korundervisningen må anvendes i kirkeblade,
lokalavis, på hjemmeside, sociale medier og lignende.

Forældres underskrift _________________________________________________________________
I uge 35 udsendes velkomstmail med yderligere informationer til alle tilmeldte kordeltagere.

