
SEKTION 1

Ringstedkoretkon høresved sommerkoncerten i Ahorn Hallen næste lørdag den 10.iuni klokken 15.

DAGBLADET : LØRDAG 03.JUNI 20I7

Privatfoto

Koretsynger sammen med dettjekkiskekor USPSTyI (billedet) under»danskekulturdage iKutnoHora«.

De to kor kunne høres sommen i Sct. Bendts Krke i december. Privotfoto

I december 2016 optrådte
det tjekkiske kor USPS Tyl
fra Kutna Hora sammen
med Ringstedkoret ved en
meget vellykket julekoncert
iSct. Bendtskirke.

Samarbejdet var til stor
gensidig inspiration, og nu
er det Ringstedkorets tur til
at besøge det tjekkiske kor
og synge i Kutna Hora.

Ringsted Koret optræder
i Kutna Hora som en del af
kulturdagene "Danish Cul-
ture Days", der fi.nder sted i
Kutna Hora i age24.
I løbet af kulturdagene

sætter Kutna Hora fokus på
deres danske venskabsby
Ringsted Kommune med
blandt andet dansk mad og
kultur.

Ringsted Kommune viser
en fotoudstilling fra kom-
munen, og ZBC's konditore-
lever sørger for smagsprø-
ver på danske kager til det
tjekkiskepublikum.

Man kan læse mere om
koncerten og rejsen til Kut-
na Hora på Ringstedkorets
Facebookprofll samt hjem-
mesiden www.ringstedko-
ret.dk.

Kom i sommerstemning
med Ringstedkoret
KONCERT: Ringsted-
koret giver koncert
på lørdag den 10.
juni forud for tur til
venskabsby.

RINGSTED: Denne somMETS
store begivenhed for Ring-
stedkoret er et besøgi Kutna
Hora, Ringsteds tjekkiske
venskabsby om fjorten dage.

Ved sommerkoncerten i
Ahornhallen lørdag 10. juni
klokken J"5.00 præsenteres
det planlagte koncertpro-
gram for besøget, som koret
ser frem til med stor forvent-
ning.

Med Bjørn Monberg som
dirigent synger koret en
række stemningsfulde dan-
ske og tjekkiske sommer-
sange afbl.a. CarI Nielsen og
den store tjekkiske kompo-

nist Antonin Dvoråk.
I pausen serveres vin med

kransekager bagt af elever
fra Danmarks Konditorsko-
leZBC.

Der er fri adgang til som-
merkoncerten.

Danske dage i Tjekkiet
Der er lagt op til gensyns-
glæde, når Ringstedkoret
besøger Kutna Hora 15.-18.
juni.


