KONTAKTPERSONER:
Korleder / Pianist:
Henning Busted / Lene V. Bisgaard
Tlf. 21 33 04 25 / 23 44 40 09

Listefører Tenor/Bas:
Gitte Kromann
Tlf. 20 46 51 08

Mentor Sopraner:
Hanne Jensen
Tlf. 20 61 77 64

Trivselsudvalg:
Birthe Bach Knudsen
Tlf. 22 15 08 38

Listefører Sopraner:
Kirsten Bach-Mose
Tlf. 24 40 22 09

Hannemaiih Jensen
Tlf. 51 29 50 75

Mentor Alter:
Kirsten Engberg
Tlf. 22 52 01 63
Listefører Alter:
Mette Bolvig
Tlf. 23 67 43 90
Mentor tenor/Bas:
Gitte Kromann
Tlf. 20 46 51 08

Signe Kristensen
Tlf. 22 37 30 25
Helle Støve
Tlf. 20 83 49 33
Ingrid Guldhammer
Tlf. 21 42 62 70
Karen Brask
Tlf. 30 58 22 60

VELKOMMEN
TIL HOLSTEBRO GOSPELKOR
Vi er et kor som synger gospel fordi vi elsker at synge. Koret er åbent for alle
myndige der har lyst til at synge. Du behøver ikke at have sunget før eller kunne
noder, for at deltage.
Gospel synges med hjertet. Gospel handler om at lytte til hinanden, om indlevelse, energi og glæde.
Nye i koret henvender sig til formanden Karin Frederiksen på 22 38 66 94,
eller ved formandens fravær til næstformanden Claus Kromann-Hansen på
51 94 11 35. I samarbejde med korlederen afgøres om tidspunktet er det rigtige
ift. stemmeplacering og koncerter m.m. Normalt optages der nye medlemmer to
gange årligt (august / januar).
Korlederen aftaler med formanden / næstformanden hvornår du møder første
gang. Og de to i bestyrelsen giver besked til din mentor om dette. De 3 første
gange er en gratis prøvegang. Herefter meddeler du korlederen mundtlig eller
pr. sms om du ønsker at fortsætte i koret. Korlederen stemmeprøver dig 3. gang
du deltager og placerer dig i din fremtidige stemmegruppe.
For at vi skal opnå en så optimal øvning som muligt, opfordres alle til ikke at tale
under øvningen, men bruge pausen til dette. Kom evt. lidt før vi starter, for at få
talt af, ellers tager det tid fra øvningen.
Pas på vores kirke: Tag evt. affald / flasker med dig, og se om dit fodtøj er rent
- især om vinteren. Tænk på sproget, kirken er åben for alle i vores øvetid. Så
hav respekt for kirkerummet.
Hver stemmegruppe har en mentor, der vil sørge for at tage ekstra godt imod
nye medlemmer, sætte dig ind i hvad vi laver, sørge for at du står et godt sted,
når vi øver de første par gange og ellers fortælle om praktiske ting omkring
koret. Ligeledes er der en listefører, der krydser dig af til hver øvning og tager
imod tilmelding til koncerter.

Krav:

Facebook og blog:

Når du melder dig ind i koret, er der ganske få krav. Du har selvfølgelig lyst til at
synge og dermed deltager i korøvelserne og synger rent. Der skal sendes afbud
til din listefører, hvis du bliver forhindret i at deltage til øvning eller koncert. Du
anskaffer dig korets øvemateriale (se øvning), som for det meste er hjemmelektier.

Vi har en privat Facebook side, der kun er for korets medlemmer, som vi bruger
til at sende hinanden interne beskeder på, f.eks. lektier til øvning, ændringer i
øvested mm.
Når du melder dig ind i koret, bliver du tilføjet siden, så du kan følge med i hvad
der sker i koret. Vil du ikke bruge Facebook, finder du samme praktiske oplysninger på korets blog. Denne bliver du inviteret til, når du har meldt dig ind via
betalt kontingent.
På korets hjemmeside www.holstebrogospel.dk kan du ligeledes orienterede dig
om de mange aktiviteter koret deltager i.

Øvning og dropbox:
Vi synger hver tirsdag fra 19.00 - 20.45 i Holstebro Kirke.
Vi holder ca. 10 minutters pause under øvningen.
Du behøver ikke at have nodekendskab, da vi synger efter et teksthæfte.
Korets øvemateriale består af sangfiler, der er indspillet i hver stemme i deres
fulde form. Vores erfaring er, at vi hurtigt får nye sange klar til koncert, da vi ikke
skal bruge øve tid på at "prikke" stemmer ud.
Nye medlemmer bliver hurtigt klar til at komme med ud og synge koncert.
Filerne ligger i korets dropbox. Når der er betalt inviteres man til dropboxen.
Der er mulighed for at blive inviteret til en mappe indeholdende noder.
Noderne er udelukkende til hjemmebrug, og må ikke deles med andre pga.
copyright.

Afbud:
Afbud gives til listeførerne. Vi fører mandtal af flere årsager. Først og fremmest
af omsorg for korets medlemmer, så vi kan kontakte medlemmer der har været
fraværende flere gange, for at høre hvordan de har det.
Da vi er et koncertkor, er det vigtigt at komme til øvning. Forsømmes der for
meget øvning til en koncert, sidder man koncerten over, da det kan blive en dårlig oplevelse for én selv og andre korsangere, hvis man ikke er godt forberedt.
Er korlederen syg, meddeles det på e-mail, facebook og bloggen.

Kontingent:
1200,00 Kr. Dette gælder for en sæson. 600,00 for ½ sæson. Kan evt. betales
ad to gange i september og i januar. Reg. nr. 7595 Konto nr. 0001050089.
Kontakt evt. kasserer Mette Bolvig for yderligere info.

Socialt:
Vi arrangerer jævnligt hyggelige aftener, som vi håber du vil deltage i, da vi
ønsker et positivt kor med en masse glade energier.
Vi afholder f.eks. hvert år en sommerfest (juni) og et nytårstaffel (januar).
Er der nogen problemer eller spørgsmål er du altid velkommen til at henvende
dig enten til bestyrelsen, en af mentorerne i din stemmegruppe, til listeførerne
eller trivselsudvalget.
Vi håber du må føle dig godt tilpas i vores dejlige kor. Skulle der være noget,
som du ikke er tilfreds med, så sig det endelig til rette person!

Indmeldelse
i Holstebro Gospelkor
Navn:
Adr.:
Telf./mobil:
E-mail:

Koncerter:
Øvegangen inden koncert bruges som generalprøve på koncerten.
Når man tilmelder sig til en koncert er det bindende grundet planlægning i
stemmegrupper. Selvfølgelig accepteres afbud ved sygdom.
Påklædning: Sort dress. Tørklæde udleveres af koret, og afleveres igen ved
udmeldelse.
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