Bjørn Monberg er statsprøvet musikpædagog (musikledelse) fra Nordjysk
Musikkonservatorium 1986. Bifag i musik fra AUC 1982. PO
organisteksamen fra Sjællands Kirkemusikskole 2004. Diplomuddannelse i
ledelse fra Forvaltningshøjskolen 2009.

Program

Bjørn Monberg har undervist i musikskoler siden 1976. Korleder siden 1977. Dirigent for
Vestsjællands Amts Ungdomssymfoniorkester 1988–2002. Organist ved Føllenslev, Nekselø og
Særslev Kirker siden 1990. Medlem af bestyrelsen for Odsherreds Kammermusikfestival siden
1995. Medlem af bestyrelsen for Musik i Asnæs siden 2001. Medlem af Vestsjællands Amts
Musikudvalg 1988–2007. Medlem af musikfagrådet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden
2008.

Maud Kofoed
er medvirkende gæst. Maud har på et tidspunkt af sin
karriere været lærer på Odsherred Musikskole hos Bjørn
Monberg. Fra den tid startede deres venskab.

Rune Skov Thomassen
er organist ved Grøndalslund
Kirke i København og har været
Ringstedkorets akkompagnatør
i en årrække.

Maud Kofod er cand. mag. i musikvidenskab, har sunget i
flere bands, været leder af et gospelkor i en årrække, og
medvirket på en række CD’er som solist eller korsanger. Hun
er den kvindelige frontfigur i Fede Finn & Funny Boyz, og
turnerer land og rige rundt med det populære band.

Ringstedkoret blev stiftet i 1943 og kan se tilbage på i 71 år med høj aktivitet og musikalsk
engagement til glæde for borgerne i Ringsted. Koret er et 4-stemmigt voksenkor med p.t. 35
medlemmer, alle amatørsangere, der har korsangen som fælles fritidsinteresse.
Ringstedkoret har et meget varieret repertoire, der spænder lige fra klassiske værker til
populære musicals. Koret holder også meget af den danske sangskat, glade evergreens og
diverse salmer.

Arrangeret af Ringstedkoret
Medlem af Kor72
www.ringstedkoret.dk

Repertoire

W.A. Mozart:

Ave Verum Corpus

P. E. Lange-Müller: Ave Maris Stella
Madonna over bølgerne
Otto Mortensen:

Jeg kender et land
Om alle mine lemmer

C-M Schönberg:

Les Miserables medley (m. Maud Kofod)
Samtale mellem BM og Maud Kofod

Solonummer

Maud Kofod

Carl Nielsen:

Hvor sødt i sommeraftenstunden
Den villeste

Ringstedkoret byder på en forfriskning efter koncerten.
Alle er velkomne.

C.J. Mørch:

God morgen, lille land

J. Haydn:

Venskab

R. Rodgers:

South Pacific medley (m. Maud Kofod)

