Sopran og kor
KOR: Torsdag den 26. april
klokken 19.30 er der koncert i Sct. Bendts Kirke.
rSopran og Korr er overskriften på aftenens koncert. Det er Ringstedkoret,
der står bag programmet.

blandt andet som Papagena
i Tryllefløjten, og for tiden
er hun engageret på operaen i Kiel.
Sofie Elkjær Jensen har
ved tidligere lejligheder

medvirket sammen med

men korte værk på pro-

Ringstedkoret.
Som organist medvirker

Mendelssohns

linier og dramatiske udformning er det en lækkerbisken for både solist og
kor.

<Dysott

llagnføt

in

'

frlcdrffinde:

*fu

E-

Cesar

med

Francft Qøiq ragttiou
:;r'

Ringstedkorets dirigent

Bjørn Monberg er musikskoleleder ved Odsherred
musikskole. Han er des-

uden ansat som organist
ved Føllenslev, Særslev og
Nekselø kirker. Bjørn har

været dirigent for Ring-

og Faure.

stedkoret siden 2004.

Operasanger
Ringstedkoret har været så

Man kan se mere på www.

Entrden koster
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samtidig kunstnerisk leder
for Sorø International Musikfestival.
Soranus.

sopran synger Ringstedkoret musik af Weyse, Gade

19.30 :

Hun blev i oktober 2006

ansat som organist ved
Sorø Klosterkirke og blev

mark, men det er et meget
smukt værk, som er sprunget ud af den engelske kor-

Ud over værkerne
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Sorø Klosterkirke.

I en periode var hun
også dirigent for Chorus

Disse to værker er også
nye i korets repertoire.
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Merethe Køhl Hansen fra

George Dysons rMagnificat< er mindre kendt i Dan-

tradition.
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stedkoret har dette smukke,
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København,

lære er nok Cesar Francks
>Panis Angelicusn, som er
indspillet i utallige versio-

Hymne rHdr mein Bittenu
hører også til de kendte
klassikere. Med sine store

øpri[,2012
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Hun har haft flere roller
på operaen i København,

grammet.

26.

raakademiet

pransolist, kor og orgel.
Det mest kendte og popu-

Det er første gang Ring-

[er

Hun stammer fra Slagelse og er uddannet på ope-

hvorfra hun debuterede i

ner, både med som solo og

torsfag

medvirke som sopransolist.

Koncerten er bygget op
omkring tre værker for so-

kor.

$ct, cBendtsWR?

heldige at få operasanger
Sofre Elkjær Jensen til at

70

kr.

ringstedkoret.dk.
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Operasanger Sofie Elkjær Jensen meduirker ued koncerten.

