Nyt om Kor72´s Nordea-fondsstøttede projekter
Af Lisbeth Gråkjær og Dorthe Klyvø
I sidste blad præsenterede vi kort de
projekter, vi i Kor72 vil sætte gang i hen over
de næste tre år med den støtte, vi har fået fra
Nordea-fonden. Vi vil hermed gerne give en
lille ”statusrapport” om de kommende
initiativer. Som nævnt ligger projekterne
under to hovedområder:
Stemmepleje – kvalitetsløft til korsangen
Korkaravanen – korsang fra kyst til kyst
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Stemmepleje
Denne søjle er allerede skudt i gang, og i dette blad kan man læse nærmere om - og tilmelde sig de første fire ”events” med titlen ”Korstemmens Dag”. På Korstemmens Dag arbejdes der med alle
aspekter af korstemmen såsom klang, intonation, stemmepleje m.m.
Vind en workshop med stemmecoach
Som endnu et aspekt af stemmeplejesøjlen har vi lavet en konkurrence, hvor medlemskor kan
ansøge om/”vinde” støtte til en stemmecoach til koret. Man kan ansøge via hjemmesiden. Efter
projektets gennemførelse skal der indsendes udførlig beskrivelse af forløbet, samt hvad det har
givet til korets videre arbejde.
Vind tilskud til et samarbejdsprojekt og lav koncert med et nabokor.
Endnu et nyt initiativ er muligheden for støtte til evt. underskudsgaranti i projekter, hvor mindst to
medlemskor samarbejder om et korprojekt efterfulgt af en offentlig koncert. Dette sker ud fra et
ønske om at styrke samarbejdet mellem korene og desuden også synliggøre koncerter i
lokalsamfundet. Også her skal der efterfølgende sendes en beskrivelse om forløbet og
resultaterne.
Korworkshops
Som endnu et kvalitetsløft af vores medlemskor og yderligere stemmepleje planlægges et antal
mindre korworkshops forskellige steder i hele landet i løbet af de kommende år.
Korkaravanen
I løbet af 2014 vil vi arbejde på projekter i den anden søjle med titlen ”Korkaravanen”. Denne søjle
har rod i et ønske om i højere grad at involvere korsangere i hele Danmark i at ”booste” sang i
almindelighed og naturligvis korsang i særdeleshed.
Udover projekterne under de to ”hovedsøjler” vil vi i Kor72 også tage initiativer til samarbejde
med andre sangaktører i Danmark både om nogle af de nævnte projekter og om andre nye tiltag.
I takt med at diverse projekter sættes i gang, vil udviklingen kunne følges via hjemmesiden
www.kor72.dk.

