
Foråret har meldt sin ankomst, og det er 
igen tid til et lille nyhedsbrev. Tanken er, 
at vi vil opsamle nyhederne og påmindel-
serne to gange om året, så I får et nyheds-
brev imellem udgivelserne af Musikmaga-
sinet.
Siden sidste nyhedsbrev er hovedbestyrel-
sen nu fuldtallig, idet vi kan byde hjertelig 
velkommen til Stella Nielsen som sup-
pleant. Hun er formand i Tønderkoret og 
tiltrådte som suppleant i januar måned. 

Musikmagasinet
Stella har også stillet sig velvilligt til 
rådighed som ny lokalredaktør af Musik-
magasinet. Adressen er stadig redaktor@
folkekor.dk. 
I Musikmagasinet har vi fire sider til 
rådighed. Hver side er meget dyr, så 
det gælder om at udnytte dem fuldt ud. 
Bestyrelsen har besluttet, at det er vigtigt 
at se fremad. Derfor vil vi altid prioritere 
omtaler af kommende arrangementer i 
Danske Folkekor. I kan således holde jer 
orienterede om fyldigere omtale af de 
kommende stævner rundt i kredsene – 
og landsforeningens arrangementer. Det 
betyder, at omtaler af allerede afholdte 
rejser/stævner o.lign kun kommer med, 
såfremt der er plads.
Da der ikke er lavet en produktionsplan 
for resten af året, kan jeg desværre ikke 
fortælle jer, hvornår deadline til sep-
tembernummeret vil være. Jeg kan kun 
opfordre jer til at se i bladet – nu på sidste 
side, hvornår DAFO har deadline. Så snart 
vi kender den, bliver den som sædvanligt 
lagt på www.folkekor.dk
Jeg skal samtidig minde jer om, at I er me-
get velkomne til stævner i alle kredse i lan-
det, og jeres tilmeldinger foregår på præcis 
samme måde, som for de der allerede bor 
i kredsen. Det er der heldigvis mange, der 
benytter sig af. Vi vil selvfølgelig gerne 
have, der kommer så mange som muligt 
til stævnerne, hvor mange mennesker læg-
ger et stort og uegennyttigt arbejde for at 
skabe dejlig musik og give sangerne nogle 
gode oplevelser.

Aktivitetsbrochure
Som et nyt tiltag modtog alle medlemmer 
i Danske Folkekor efter nytår en brochure 
over planlagte aktiviteter i 2014. Det er 
planen, at I vil modtage en lignende bro-
chure digitalt ved sæsonstart efter som-
merferien og en ny brochure i papirform 
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efter jul med 2015-aktiviteterne. Vi håber, 
de brochurer vil give jer et godt overblik 
over aktiviteterne, så I kan sætte X i kalen-
deren til alle de spændende stævner. 
I er også meget velkomne til at dele ud af 
dem til sangere, I møder, som I mener vil 
have glæde af at være medlem i Danske 
Folkekor.

Prisuddeling
For at sætte positivt fokus på de kom-
muner, der skaber de bedste vilkår for 
amatørkulturen, har AKKS ( Amatørernes 
Kunst- & kultursamråd) – som danske 
Folkekor er medlem af  – i samarbejde 
med DATS (Landsforeningen for drama-
tisk virksomhed) taget initiativ til prisen 
”Årets AmatørKulturKommune”. Som en 
del af kåringen udlodder DATS og AKKS 
en præmie på kr. 8.000 til de personer 
eller foreninger (kor)– der er medlem af 
AKKS eller DATS – som har indstillet 
vinderkommunen.
Man kan indstille frem til den 29. april 
2014 ved at sende en mail til lene@dats.
dk med min. 5 linjer og max ½ side tekst 
+ evt. bilag og billedmateriale, hvor man 
begrunder sin indstilling. Derudover kan 
man også indstille ved at skrive på enten 
DATS’ eller AKKS’ Facebook- side. Prisen 
gives til den kommune, der via en ekstra-
ordinær indsats arbejder for at forbedre 
og forny amatørkulturens udfoldelsesmu-
ligheder og levevilkår lokalt, og/eller fordi 
den skaber gode rammer for amatørmu-
sikken (kor) el. andet. Se mere på www.
AKKS.dk.
I maj udvælges tre kommuner blandt de 
indstillede af en kompetent jury, og den 
endelige vinder afsløres ved Folkemødet 
på Bornholm i juni til et festligt og farve-
rigt awardshow.

På glædeligt gensyn
Birgit
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Kommende arrangementer
Repræsentantskabsmøde
26. april kl. 12.00
Lillebæltshallerne i Middelfart
Kulturhuset i Toftlund
5. april kl. 09.30
Afrikansk Sang med vokalgruppen Papaya, 
dirigent Astrid Vang-Pedersen
Albertslund Musikteater
The Armed Man,
dirigent Christian Schultze 
med Malmø Akademiska Orkester
Prøver:
lørdag 13. september og lørdag 4. oktober. 
Koncert søndag 5. oktober kl. 16 
Der er åbent for tilmelding  
på www.folkekor.dk 
thearmedman@folkekor.dk
Festkoncert på Fyn
Carl Nielsen 150 års fødselsdag 2015, 
mere herom senere.
Landsstævne 
i Kr. Himmelfartsferien 2017 i Silkeborg
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