
 
 

 
 
Skælskør Rytmiske Kor 
inviterer til  
 

Kor-træf 2021  
Den 9. oktober 2021 

 

 

Sted: Det Røde Pakhus. Havnegade 10,     

4230 Skælskør. 

 

Program: 

9.30 -10.00 Vi mødes, uddeling af noder  

 

10.00 Undervisningen starter.  

 

Årets tema: 

Danske popsange med tryk på ”HJEM” 

 

 

Husk at medbringe madpakke. 

 

16.30 Værkstedskoncert - dørene åbnes for gæster 

 

17.15 Fællesspisning. Hygge og med 

mulighed for køb af drikkelse. Gæster er 

velkomne til at deltage i spisningen - mod 

tilmelding. 

 

18.30 Afslutning                                                                                     

 

 

 

 

 

 
Årets instruktør: 

 

 
 
Kom med til en festlig, medrivende og 
rørende kordag med høj energi og 
fede rytmiske radio-aktive pop-sange 
på dansk og engelsk.  
Janne Wind er korleder for blandt 
andet Danmarks største kor fra 
Odense med 1000+ deltagere, 
gospelkoret SoulSingers, 
popkoret Pop'n Soul og det 230 mand 
store online kor: Danmarks Rytmiske 
Online Kor.  
Janne har en særlig evne til at gå i 
hjertet på folk, og se, høre og mærke 
alle med nærvær og humor - og 
korsangere går altid opløftede og 
begejstrede fra hendes workshops 
med musik i benene og ørerne.  
Med snart 30 års erfaring som 
professionel korleder, en 
konservatorieuddannelse som sanger i 
rygsækken, mange tusind koncerter, 
workshops, korprøver og events på 
CV’et, findes der ikke mange i 
Danmark, der kan lede rytmisk kor 
som Janne Wind.  
Vi slutter dagen med en 
værkstedskoncert, hvor vi synger de 
numre, vi har lært.  

 

Vel mødt 

Vi glæder os 

 

Tilmelding/spørgsmål til Kirsten Jeppesen mobil 22 801291 

Mail: Kirsten.jeppesen7@gmail.com  

Oplys navn, mobiltlf. Synger du i kor? Hvilken stemme og hvilket kor! 

Pris for hele dagen: 260 kr. incl. sang, kaffe, kage og fællesspisning. 

(tilmelding senest den 2. okt.) 

Gæster 50 kr. for minikoncert og fællesspisning. 

Betaling via konto: Sparekassen Sjælland: reg. 6150 kontonr. 

0103553 (husk at skrive navn) 

Eller Mobilpay 780009 

Læs mere på: http://www.rytmekor.dk/rytmisk-kortraef/ 

 

 

Tip Bestil evt. frokost ved Skælskør 

Fiskehus.  (Nabo til Det røde pakhus).  
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