
Rytmisk kortræf 
26. oktober 2019 

Det Røde Pakhus, Havnegade 10, Skælskør 

Kor og andre sangglade folk indbydes til en dag med skønne rytmiske sange, en 

masse glade mennesker og dygtig underviser.  

Årets dirigent er  

 Jens Johansen          

Dagens program:  
 
9.30-10.00 Vi mødes og hilser på hinanden  

(Uddeling af noder og navneskilte) 

10.00 Opvarmning og start på sang.  

 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     

Kom og lad os fylde Det Røde Pakhus med en masse glade 

mennesker og skøn musik. 



Tilmelding: 
Hele dagen. Undervisning, noder, kaffe med kage, Koncert, fælles aftensmad.  

Underholdning v.  Lars Kristian Sørensen.  Kl. 9.30 -21.00 Pris: 300 kr. 

Kun i undervisning og koncert. Kl.9.30 -17.00. Pris: 250 kr. 

Gæster: koncert, mad for underholdning. Kl. 16.30 -21.00 Pris: 80 kr. 

Send en mail til kirsten.jeppesen7@gmail.com 

Hvis post: Kirsten Jeppesen, Lovsøvej 5, 4230 Skælskør tlf. 22801291 

 

I mailen skal fremgå følgende:                                                    

Navn:                                                                                            

Mobilnr: 

Mailadresse: 

Hvilken stemme synger du: Bas, tenor…. 

Hvis du synger i et kor…. Hvilket 

 

 

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

Husk at skrive navn. 

Mobil pay: 780009 

Senest den 16. oktober 2019.  

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 

 

Vel mødt - vi glæder os 

Skælskør Rytmiske kor 

www.rytmekor.dk 

mailto:kirsten.jeppesen7@gmail.com
http://www.rytmekor.dk/

