Arrangementoversigt i anledning af Stemmens Dag på tirsdag 16. april
Tilmeld dig eventen, på https://www.facebook.com/events/472927679423172/ hvis du vil holdes opdateret.
Kl. 17.00 Blågårds Kirke, København:
Koncert med Nordic Voice, som består af Helle
Thun (vokal), Lars Koldkjær (guitar) og Jens
Kristian Andersen (bas).

dag er fælles om. Fællessangen akkompagneres
undervejs af elever fra Skanderborg Kulturskole.
For yderligere information
www.skanderborgkulturskole.dk eller 87942840

Kl. 19.00 Blågårds Kirke, København:
Stemmens Aften. Programmet vil bl.a. bestå af:
- Lydkoret WHOP: Mundmusik.
- Inge Brink Hansen Stemmeopvarmning,
-øvelser, -lege og sang.
- Bolette Daniels Beck: Musikterapi.
- Svend-Erik Engh: Fortælling.
- Ida Marie Tjalve Dukketeater
- Helle Thun: Sang i nordisk folketradition.
- Karen Jørgensen: Smagsprøver fra ny solo-cd
Aftenen byder på sekvenser, hvor publikum bliver
inddraget i stemmeudfoldelse.

Kl. 19.00-21.00: Sofiebadet, Christianshavn:
Syng i badet. Lyd og stemmebad i hamamen
guidet af Malene Bichel

Kl. 16.00 på Penny Lane, Aalborg
og kl. 20.00 på Café Enten Eller, Aalborg
Koncert med Sirens. En blanding af egne sange
og enkelte cover-numre. Som altid er det den firestemmige sang der er i fokus, og i dagens
anledning vil man få mulighed for at høre Sirens i
en mere neddæmpet og akustisk udgave. Man kan
læse mere info om Sirens og arrangementerne på
www.sirens.dk og
www.facebook.com/sirensmusic.site
Kl. 18.30-19.30 Nedre Foyer, Kulturhuset,
Skanderborg
Kom og syng med fra højskolesangbogen
Der er lagt op til en festlig aften med masser af
fællessang, når Karen Hanne Munk og
Skanderborg Kulturskole inviterer til ’Syng Med
Fra Højskolesangbogen’.
Cand.mag. og efterskolelærer Karen Hanne Munk
har været med til at redigere den seneste udgave
af Højskolesangbogen, og hun giver denne aften
et bud på, hvordan vi giver sangtraditionen videre
til næste generation. Gennem hele det 20.
århundrede har danskerne haft en tradition for
fællessang, som er enestående for vores land.
Højskolesangbogen har siden 1894 haft en stor
del af æren for, at danskerne overhovedet har et
repertoire af sange, vi kan synge sammen.
Sangbogen er vores fornemste samling af
tankegods om menneskelivet, historien og de
skiftende årstider, og igennem generationer har
den videreført en kanon af sange, som vi den dag i

Kl. 19.30 Vejen Kunstmuseum, Østergade 4
De klassiske Sangere fra Syddansk Musikkonservatorium underholder med arier og duette
fra operaens og operettens verden fra bl.a.
Carmen, Don Giovanni. Arrangeret af Museumsog kunstforeningen for Vejen og Omegn. (Entré:
kr. 125/150)
Kl. 19.30-20.30 Mariakirken, Istedgade 20,
Kbh. V.
Magnificat synger gregoriansk sang vekslende
med orgelstykker fra kirkeåret. Sang: Helle
Grarup, Helen Rossil og Eva Rungwald. Jørgen
Ditlevsen, orgel.
Kl. 19.30 Johanneskirken, Skoleholmen 9,
Greve
Værker af Bach, Britten, Rued Langgaard samt
danske sange og salmer. (Fri entré) Holmens
Kirkes Vokalensemble
Kl. 20.00 Thisted Musikteater, Håndværker
Torv 1, Thisted
Det Kongelige Teaters Opera. Operaen om den
forførende kvinde, der snor mænd om sin
lillefinger i et eksotisk og varmblodigt univers.
Har alt det som gør en opera fængslende og
fascinerende. Arrangeret af Thisted Teaterkreds.
19.30: Silkeborg Bad: Bellmann Cabaret med
Silkeborg Motetkor
19-21: Kulturhuset Bølgen, Jämtlandsvej,
Ålsgårde Korværksted med åben prøve – for alle
ARRANGØR: korleder Agneta Mei Hytten,
Musica Art, Regitze Schmidt, Events-R-Us i
samarbejde med Bølgen
TILMELDING: til korleder Agneta Mei Hytten
sms 23303108 inden prøven af hensyn til
planlægningen.
Idéen er at få sat fokus på stemmen som
instrument, kilde til energi, glæde og fællesskab

