
KORDAG 2012 

 

Arbejdsplan for fællesværket ”Du gør vores latter frimodig”. 

NY UDGAVE – tilrettet d. 10/5 2012 
bemærk ONS d. 30/5 rettes til ONS d. 6/6 

TIR d. 22/5 udgår (se slettet og ændret nedenfor.) 

 

Vi har gjort os grundige overvejelser i forbindelse med deltagernes formåen, lyst, tid og mod sat i forhold 

til værkets sværhedsgrad og den på forhånd afsatte øvetid.  

 

Det er så besluttet, at man også i dette værk, som er naturligt opdelt i flere dele, kan være med i mere 

eller mindre.  I beskrivelsen herunder er der valgt 3 ”lag” � stor, mellem eller lille besætning, hvor ”stor” 

naturligvis så er vurderet til at være de letteste dele og ”lille” har det sværeste. 

 

Vælger man ”lille kor”, så synger man hele værket. 

Vælger man ”mellem kor” synger man hele værket MINUS det, der er mærket med ”lille”. 

Vælger man ”stort kor” synger man kun det, der er mærket med ”stor”.  

 

Således vil værket blive tilført en yderligere dynamisk dimension i form af varierende besætning, og alle 

deltagere vil kunne føle større tryghed og sikkerhed – og GLÆDE ved deltagelsen. 

 

Del Takt Besætning Kommentar  

intro 1 – 15 Stor    

A 16 – 34 Stor    

B 35 (rep. A) – 36 (2.volte)  Stor  B = A (ny tekst)  

C 37 – 50 Mellem    

D 51 -67 Stor  D = Aog B (ny tekst og slutning)  

E 68 – 83 Mellem  E = C (+ 4 takter, ny tekst)  

F 91 – 107 Mellem    

G 108 – 115 Mellem   

H 116 – 128 (+ rep.) Lille/mellem  Uh-del (måske “lille” besætning)  

I 130 – 145 Mellem  I = F (ny tekst)  

J 147 – 154 Mellem  J = G (ny tekst)  

K 159 – 174 Lille   GOCK +? 

L 181 - 228 Stor    

 

ØVE-tilbud:  

(de to allerede afsatte prøver) 

ONSDAG d. 25/4  kl. 19.00 – 21.30 I Musikcentralen, Grindsted – primært intro samt del  ABD og L 

ONSDAG d. 30/5  kl. 19.00 – 21.30 I Musikcentralen, Grindsted – primært intro samt del  ABD og L 

ONSDAG d. 6/6  kl. 19.00 – 21.30 I Musikcentralen, Grindsted – primært intro og delene  ABD og L  

 samt C,E, F,G,I og J (i sidste del af prøven). 

 

(ekstra tilbud – ”mellem” besætning) 

TIRSDAG d. 1/5 kl. 19.00 – 21.00 i Musikcentralen, Grindsted – primært delene C,E (A,B og D) 

TIRSDAG d. 15/5 kl. 19.00 – 21.00 i Musikcentralen, Grindsted – primært delene F,G,I og J (rep A,B,C,D,E) 

TIRSDAG d. 22/5 kl. 19.00 – 21.00 i Musikcentralen, Grindsted – primært delene C,E, F,G,I og J 

 

Derudover kommer så naturligvis afslutningen 

 

LØRDAG d. 16/6 kl. 14.00 – 16.00, hvor Søren K. Hansen sætter alle delene sammen  

(efter gruppeprøverne kl. 10 – 14) 

og  

SØNDAG d. 17/6 med fællesprøver fra kl. 10 – afsluttende med generalprøve, lyd- og opstillingsprøve og 

endelig  koncert kl. 16.30 i MAGION. 


