Ringstedkoret
drager snart

til

Itølien, haor koret
skøI deltage

i

en

korfestioal med
bååe salmesang,
opera, folkemusik
og musicøIssange.
lnden nfrejse giaer

Ringstedkoret koncert i Knud Lmnrd
Centrets Cnf6.

Somrnerkoncert med Ringstedkoret
Ringstedkoret

giver
det
program, som koret vil
synge ved korfestival i
Italien.

på

smagsprøver

Tirsdag den 14. juni giver

Ringstedkoret koncert i

Knud Lavard

Centrets

Caf6. Koncerten er ikke
bare afslutning på en travl

og spændende sæsonen,
men derimod generalprøve før koret rejser til Italien. Ringstedkoret skal
deltage i en korfestival i
Val Pusteria

i

Sydtyrol i

Norditalien.

I

den forbindelse har

koret brugt den forgangne
sæson til at indøve et me-

dagstid. I mellemtiden
skal koret optræde ved
en del forskellige arrangementer, der vil både være
egne koncerter, fælleskoncerter og parade. Der

deltager 90 kor fra 20-25

forskellige lande.
>>Alta Pusteria International Choir Festivak har
eksisteret i mere end L0 år
og har væretbesøgt af 620
23.000

kor og mere end

sangere fra 32 forskellige
lande. Det er anden gang,

at Ringstedkoret deltager
festivalen. Første gang
var i 200& hvor koret hav-

i

til det
smukke område. Ringde en fantastisk tur

stedkoret tager deres faste

get varieret program, der
spænder lige fra morgen

pianist Rune Skov Thomassen, med. Rune vil

og #tensange af Weyses
til et medley fra den populære musical Mamma
Mia. Der er således både
salmesang, opera, folkemusik og musical på programmet. Grunden til, at
koret har valgt et så varieret program, er, at koret

derfor også medvirke ved
koncerten i Knud Lavard
Centrets Caf6.

gerne vil synge så mange
koncerter som muligt ved

festivalm. Koret tager af
sted den 21. juni med fly

fra

Kastrup. Festivalen
slutter søndag ved mid-

Hvis du efter at have
hørt koncerten, skulle få

til at blive medlem af
lioret, så begynder koret
igen efter sommerferien
den 16. august klokken 19.
Koret øver hver tirsdag i
Klostermarkskirken.
Koncerten den 14. juni
er klokken 19.3$ og del er
lvst

gratis adgang.

