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KlapperSanger-nyt marts 2016 

 
 
Så nærmer afslutningen på kor-sæsonen sig hastigt for KlapperSangerne - MEN det betyder 
også, at den store FORÅRSKONCERT er i snarlig vente.  
Den foregår vanen tro på Måløv Sognegård, og det bliver fredag d. 29/4 2016 kl. 19.30. 
Vi synger et meget varieret program spændende fra Glenn Millers ”In the mood” til Arlen og 
Herburgs ”Over the rainbow”. 
Ole, vores korleder og pianist, skal nok vide at sætte sit præg på arrangementerne, ligesom 
vores to solister er med til at give koncerten et professionelt og anderledes indhold. 
De to solister er operasangeren Angelica Asp, som vi tidligere har nydt at have med til vores 
koncerter. 
Den anden solist er ny for os – det er koncertviolinisten Jane Clark. Hun vil helt sikkert 
tryllebinde os med sin mangeartede musik. 
(billetter til koncerten kan købes hos Meny JA Måløv samt hos Karin Poulsen på tlf. 6074 0039 
eller på mail: poulsen@bavnevolden.dk). 
 
Nok om koncerten! Den forgangne sæson har bragt os rundt omkring i omegnen med åbne 
prøver og mini-koncerter. Vi har bl.a. været på Ballerup Rådhus’ Atriumgård og på Ballerup 
Bibliotek ligesom vi har holdt dagseminar på Lautrupgård og snart skal have et lignende 
dagseminar på Allerød Musikskole – så ja! vi er levende og i gang! 
 
Levende og i gang! Det er også Ole og Angelica. De har netop i denne måned fået en lille pige, 
Astrid. Om det er en lille, ny operasanger eller en verdensberømt pianist ”in spe”, det melder 
historien ikke noget om endnu. 
 
Dette var lidt nyt fra KlapperSangerne. Vi håber, at I stadig er interesseret i vores gøren og 
laden, og vi håber ikke mindst at se jer til nogle af vore arrangementer. 
 
 
 
Mange KlapperSanger-hilsner, og på forhåbentlig gensyn. 

 


