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Klapper Sangerne

”Velkommen hos KlapperSangerne”
KlapperSangerne er et blandet kor, som synger flerstemmigt. Koret er hjemmehørende i Ballerup Kommune i
Pejsestuen på Lautrupgård Musikhus.
Vi har en topprofessionel korleder, Ole Jørgensen.
Der øves hver mandag kl. 16:30– 19:00 (incl. kaffepause, hvor vi nyder vores medbragte kaffe/ te).
Sæson: primo sept. – maj.
Vi synger en god blanding af pop, viser og jazz og dyrker både rytmisk og klassisk klang.
Alle kan være med. Det er en fordel at kunne noder, men ingen betingelse.
Korlederen lægger noder og sangtekster ud på hjemmesiden, og man må selv sørge for at printe disse ud fra den
aktuelle repertoireliste.
Som kor er vi afhængige af hinanden; derfor skal fravær begrænses mest muligt. Især ved koncerter og andre
korarrangementer er det af allerstørste vigtighed, at ”hele koret” deltager, men også ved de ugentlige øveaftner
er rutiner vigtige.
Samvær medfører også ansvar over for fællesskabet- alle skal bidrage for at helhed og symbiose opnås.
Derfor er forventningerne til kordeltagerne: at de
- er forberedte til kordagen (f.eks medbringer noder i orden)
- er ”disciplinerede” (koncentration og ro i undervisningssituationen)
- føler forpligtelse for at deltage ide ugentlige korprøver, i koncerter og andre arrangementer
- deltager aktivt i foreningens liv
- kommer med konstruktiv kritik.
Et evt afbud sendes til Karin Poulsen, mobil 60 74 00 39.
Alle får navneskilte, som bæres ved hver koraften.
Sorte sangmapper, som vi alle skal bruge ved optrædener, kan købes i en boghandel.
Ved arrangementer/ koncerter har vi 2 dresscodes, vi skifter imellem:
helt hvid bluse/ skjorte, sorte bukser eller nederdel, slips samt sorte sko
eller: sort bluse/ skjorte, sorte bukser eller nederdel, slips samt sorte sko.
Hvert år deltager vi i arrangementer, hvor vi synger for et publikum. Det er dels egne koncerter men også andre
koncerter, som vi er inviteret til. Det er altid festligt og inspirerende at få lidt umiddelbar reaktion fra andre end
os selv.
Ligeledes har vi hvert år jule- og sæsonafslutning, hvor vi holder mini-koncerter for vores pårørende med
efterfølgende spisning; og vi har de seneste år også holdt kor-seminarer f.eks. i Allerød Musikhus, på Bøtø eller på
Lautrupgård Musikhus .
Se hjemmeside: klappersangerne.dk for yderligere information ( bl.a repertoireliste og noder).
NB ved koraftener samt ved koncerter bør man undlade at bruge parfume, da der er parfumeallergikere i koret.
Hermed velkommen til en forening præget af humor og godt kammeratskab!
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