
Nyhedsbrev 

Danske Folkekor – Nr. 1 – december 2008 
 

 

Kære Sanger, 

 

Du sidder med det allerførste nyhedsbrev 

udgivet af Danske Folkekors hovedbe-

styrelse. Vi har sammen med repræsentant-

skabet besluttet på denne måde at have en 

tættere kontakt til dig og alle andre kor-

sangere i Danske Folkekor. Vi er alle 

medlemmer af den samme ”familie,” og vi 

håber denne måde kan bringe os tættere på 

hinanden. 

Vi vil bruge nyhedsbrevet til at bringe 

aktuelle nyheder, stille jer spørgsmål til 

diskussion og bringe gode idéer.  

 

Sydjyske kreds ”adopteret” 

Den første gode nyhed, vi kan bringe, er, at 

Sydjyske kreds er ”adopteret” af Østjyske 

kreds. Sydjyske kreds har ligget under-

drejet i nogen tid, men nu er der lavet en 

aftale de to kredse imellem om, at 

Sydjyskes medlemmer får alle de gode 

tilbud, som Østjyske kreds stabler på 

benene. 

 

Samarbejde med kororganisationer 

Den anden gode nyhed er, at vi har indledt 

møder om samarbejde på visse punkter 

med Kor 72, SYNG, Dansk SangerForbund 

(DSF) og Dansk ArbejderSanger og 

Musikerforbund (DASF). Vi skal have 

møde igen i det nye år. 

 

Database 

Da dette brev er det første, vil vi også 

bringe nogle påmindelser: vi har en data-

base med mailadresser på rigtig mange af 

jer – og vi vil gerne have på mindst jeres 

korleder (dirigent) og en kontaktperson, 

således at vi gennem dem kan komme i 

kontakt med jer alle.  

 

Derfor har vi brug for: 

 Kontaktpersons navn, adresse, 

telefonnummer og epost 

 Dirigents navn, adresse, telefonnummer 

og epost 

 Korets officielle epost, hjemmeside-

adresse 

 Antal sangere i koret  

 Korets øveadresse 

 Korets ugentlige korprøve (ugedag, 

klokkeslæt). 

Send venligst disse oplysninger til 

Landsskretariatet for Dansk Amatørmusik, 

hni@danskamatormusik.dk,  

og til vores webmaster 

webmaster@folkekor.dk. 

 

DAM – Dansk Amatørmusik 

Fire gange årligt får vi alle et nummer af 

musikmagasinet DAM. Det er et magasin, 

hvor Danske Folkekor også har spalteplads. 

Vi skal bare benytte os af det! Vores 

lokalredaktør modtager med stor glæde 

artikler, stævneannonceringer, beretninger 

og billeder, som kan være til glæde og 

inspiration for os.  

 

Overhold dog venligst deadline-datoerne, 

som for 2009 er: 

Nr.1: 26. januar 

Nr. 2: 20. marts 

Nr. 3: 27. juni 

Nr. 4: 26. oktober 

På alle datoer afleveres senest kl. 18.00.  

 

Bladet udkommer ca. fire uger efter 

deadline. Send dine indlæg og billeder til 

dam@folkekor.dk. 

 

www.folkekor.dk 

Vores webmaster modtager gerne det 

samme – her er ingen deadline; men send 

materialet så hurtigt som muligt. Hver 

kreds har sine egne sider på Danske 

Folkekors hjemmeside. Her kan de enkelte 

kor f.eks. indsende deres koncertkalender, 

så man har mulighed for et publikum, der 

ellers ikke ser avisannoncer.  

 

 

 

 
Med venlige hilsener til jer alle 

Birgit Overgaard 

HOVEDBESTYRELSEN 
Landsformand 
Birgit Overgaard 
formand@folkekor.dk 
 
Næstformand 
Hans Rudloff 
nestformand@folkekor.dk 
 
Kasserer 
Erling Larsen 
kasserer@folkekor.dk 
 
Kredskontakt og sekretær 
Ulla Nielsen 
kredskontakt@folkekor.dk 
 
Medlemskartotek  
og KODA-registrering 
Leif Møller 
medlemskartotek@folkekor.dk 
 
Suppleanter 
Annette Fousing 
vestjyske@folkekor.dk 
 
Lisbeth Sangill 
ostjyske@folkekor.dk 
 

HJEMMESIDEN 
www.folkekor.dk 
 

Webmaster 

Carsten Madsen 

webmaster@folkekor.dk 

 

VEDTÆGTER 
Siden repræsentantskabsmødet i 

september har I alle fået tilsendt 

vore vedtægter, samt referatet fra 

repræsentantskabsmødet. 

 

KURSER 
Alle kor har fået tilsendt en invita-

tion til korlederkursus. Vi håber, 

rigtig mange korledere benytter sig 

af denne mulighed for at blive 

opdaterede. Der er stadig ledige 

pladser og der kan tilmeldes til 

formanden. 

 

Dette nummer af nyheds-
brevet er til ophængning et 
sted, hvor du ellers opbe-
varer adresser og telefon-
numre på dit kor. 
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