
RINGSTED: I aften klok-
ken indleder Ringstedko-
ret den nye sæson i Klo-
stermarkskirken, og koret
vil straks kaste sig over
programmet til sæJonens
første koncert. som er i Bir-
\egårdens Haver tirsdag
den 7. september klokken
19. Her vil koret byde på et
festligt program bestående
af perler fra deres musical
program, som er blevet op-
dateret med et uddrag fia
den kendte Abba musical
MammaMia,.
I weekenden den 18.-19.

september går koret i øv-
rigt i studiet for at indspille
en CD med koret favoritter.
Korets dirigent er netop nu
ved at plukke sange ud fra
den hitliste korets medlem-
mer har lavet i løbet af som-
meren. Cd'en vil komme til
at indeholde en samling
klassiske stykker, samler
og sange fra det verdslige
repertoire. Cd'en vil blandt
andet blive brugt i forbin-
delse med omtale afkoret.

Hvis man har lyst til at
synge i kor, er man vel-
kommen til at møde op til
en uforpligtende øveaften,
hvor man kan møde korets
dirigent Bjørn Monberg,
få en snak med formanden
og korets medlemmer, og
opleve, hvordan koret Øver.
Ringstedkoret øver hver

tirsdag i Klostermarks-
kirken fra klokken 19.00-
2L.30.

Koret giver fire til seks
koncerter om året og ta-
ger med jævne mellemrum
på en koncertrejse til ud-
landet. Senest var koret
i Sydtyrol i Norditalien i

sommeren 2008. Ringsted-
koret har omkring 30 med-
lemmer, hvoraf den yngste
er under 20 år og den æld-
ste har rundet de 70. Koret
spænder ikke bare vidt i
alderen, for også repertoi-
ret rammer bredt. Koret
synger både store klassiske

værker som Haydns Ska-
belsen, der senest var på
programmet i foråret, og
nyere musicals af både Se-
bastian, Lloyd Webber og
Abba.

Man kan læse mere om
koret på hjemmesiden
www.ringstedkoret.dk.

Ringstedkoret er klar til at indlede en ny sæson.


