
 

GRÆNSEKORENE 

indbyder til  

efterårskorstævne 
   

 

Den 11.og 12. november 2017 i Broagerhallen: 

J.P.E. Hartmanns opera ”Liden Kirsten” 

Operaen Liden Kirsten fra 1846 er et af Hartmanns hovedværker og den mest opførte danske opera.  

Alligevel er den mindre kendt for et nutidigt publikum. Teksten er af H.C. Andersen, og handlingens 

kærlighedsdrama er hensat til middelalderen og er inspireret af gamle danske folkeviser. 

I værket medvirker flere solister, og korsatserne indgår både selvstændigt og i samspil med solisterne. 

Blandt de mest kendte udsnit fra operaen er Tavlebordsduetten (”Hør, ungersvend, sig ikke nej”) og 

Sverkels romance (”Ja, jeg er hjemme”). 

Norddeutsche Sinfonietta fra Rendsborg, kor og solister ledes af dirigenten Søren Birch. 

 

 

 

 

 

 

Forprøver/koncert  

Øvefiler og noder udsendes/udleveres senest 1. øvedag.  

Program for dagene: se www.graensekorene.dk. 

 

Lørdag, d. 16. september kl. 9.30-14: Korprøve på Felsted Skole, Sønderborgvej 137, Felsted, Aabenraa. 

Lørdag, d. 7. oktober kl. 9.30-14:         Korprøve på Felsted Skole. 

Lørdag, d. 28. oktober kl. 9.30-15.      Korprøve på Felsted Skole v/ Søren Birch.  

Øvefiler og noder udsendes/udleveres senest 1. øvedag. 

 

Lørdag, d. 11. november  kl. 13-17:    Prøve med orkester i Broagerhallen, Skolevej 5, Broager. 

Søndag, d. 12. november  kl. 13-15:   Prøve i Broagerhallen efterfulgt af koncert kl. 16. 

Det forventes at korsangerne er velforberedte og fortrolige med stemmerne   inden stævnedagene. 

 

 

 

Arrangementet støttes af: 

                                                                                                   

 

Søren Birch er uddannet som kor- og ensembleleder ved Det 

jyske Musikkonservatorium i Århus. Videregående studier i 

korledelse i Sverige, og i orkesterdirektion i Tjekkiet. Han er 

dirigent for kammerkoret Coro Misto og for Midtjysk kammerkor. 

Han har i mange år været ansat ved Det Jyske 

Musikkonservatorium i Aarhus. Ved siden af en udstrakt free-

lance virksomhed er han nu bl.a. ansat som lærer ved 

Løgumkloster kirkemusikskole 

Tilmelding:  Samlet korvis tilmelding og betaling senest 24. august 2017. Tilmeldingerne sendes  

til kasserer Thyra Hansen, Overballe 25, Skelde, 6310 Broager .e-mail: thyra.hansen.mail@gmail.com 

Betaling til reg. nr. 9797, konto nr. 000-06-25752. DELTAGERGEBYR kr. 160,00 pr. person,inkl. noder. 

HUSK på tilmeldingen  at angive kornavn og mailadresse sammen med stemmefordeling på deltagerne . 

http://www.graensekorene.dk/
mailto:thyra.hansen.mail@gmail.com

