
 

Skælskør Rytmiske Kor indbyder for 4. gang - Kor og andre sangglade folk - til en dag 

med skønne rytmiske sange, en masse glade mennesker og dygtige undervisere.  

 
                      I "Det Røde Pakhus", Havnevej 10, Skælskør 

Årets dirigent er Bonnie Denise 

Årets tema: "Countrymusik"  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bonnie Denise er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium 2008 med sang som hovedfag, Hun underviser i 

korledelse i Danmark og udlandet, og er til daglig dirigent og arrangør for de københavnske kor Momentum og 

Harmonize. 

Bonnie synger med på Bobby McFerrins album "VOCAbularies" og har sunget kor for Etta Cameron og andre danske 

kunstnere både live og i studiet. 

 

 

 

Dagens program:  
9.30-10.00 Vi mødes og hilser på hinanden (uddeling af noder og navneskilte) 

10.00 Opvarmning og start på sang. Temaet er "Countrymusik" 

 Frokost medbringer man selv (drikkevarer kan købes) 

  Vi sørger for lækker hjemmebagt kage til kaffen. 

16.30-17.00 Minikoncert: Vi fremfører dagens repertoire for publikum. 

  Inviter gerne familie og venner til vores lille koncert. 

18.00 Fælles aftensmad -  Menu: Hvad efteråret byder på.  

(Publikum er også velkomne til at spise med mod tilmelding) 

Øl, vand og vin kan købes på stedet 

Efter maden underholder Lars Kristian Sørensen med sang og guitar. Dans, hyg og 

syng med på en bred vifte af kendte sange fra ind- og udland.  

Alle er meget velkomne til at blive.                

ca. 21.00 Afslutning             

   



Tilmelding: Rytmisk kortræf lørdag 30.sep.2017. 

Navn: _______________________________________________________________ 

Telefonnummer: _________________ 

Mailadresse: _____________________________________ 

Jeg synger:   Bas ____ Tenor ____ Alt____ Sopran ____ Ved ikke ____ 

Synger pt. i følgende kor: ___________________________  

(Det er ikke nødvendigt at være i et kor, for at deltage) 

Jeg melder mig til:  

Tid Program Pris Pr. 
deltager 

Antal 

Hele dagen   
9.30 - 21.00 

Undervisning, noder, kaffe 
med kage, Koncert, fælles 
aftensmad. Underholdning v.  
Lars Kristian Sørensen. 

280 kr.  

Kun Undervisning  
9.30 - 17.00 

Undervisning, noder, kaffe 
med kage, koncert 

240kr.  

Gæster  
16.30- 21.00 

Koncert - Fællesspisning og 
Underholdning v.  Lars 
Kristian Sørensen. 

75 kr.  

Samlet beløb 
 

                         
Kr. 

 

Tilmeldings bedes sendes til kirsten.jeppesen7@skolekom.dk  

Hvis post: Kirsten Jeppesen, Lovsøvej 5, 4230 Skælskør 

Betalingen indsættes på konto i Sparekassen Sjælland reg. nr. 6150 og kontonummer 0103553  

Husk at skrive navn 

Senest den 12. sep. 17. Du modtager en bekræftelse, når vi kan se at du har tilmeldt dig og betalt. 

Spørgsmål kan rettes til Kirsten Jeppesen på tlf. 22 80 12 91 

 

Hvem er vi? 

Skælskør Rytmiske Kor har godt ca. 50 syngende medlemmer fordelt på 5 stemmer, som dirigeres 

af Lars Kristian Sørensen og akkompagneres af Anne Steen Hansen. Vi synger et bredt rytmisk 

repertoire og stræber på konstant at forbedre os, samtidig med at vi har det rigtigt godt 

sammen socialt. Vi slider i det, men vi gør det ledsaget af en god sund latter. 

Vi afholder jævnligt øve dage og øve weekender for medlemmerne, og nu har vi altså lyst til at 

have sådan en dag med en masse andre sangglade mennesker! Det er 4. gang vi afholder 

kortræf og synes det er dejligt at mødes til en inspirerende sangdag.  

 

                
Læs mere      

ww.rytmekor.dk 

 

Hilsen 

Skælskør Rytmiske Kor 
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