
 
 

KORSANGENS DAG LØRDAG D. 13. MAJ 2023 
 
Medlemsfesterne i jubilæumsåret gav en stærk oplevelse af korkraft og fællesskab, og har givet 
inspiration til at samle Danmark i korsang en lørdag i maj, når korene har et forårsprogram klar. 
 
Kor72 inviterer derfor alle medlemskor til at komme og synge koncerter for og med hinanden 
og et forhåbentlig dejligt stort publikum, så hele Danmark kan summe af korlyd. 
 
HVOR 
Kor72 arrangerer koncertsteder/korscener 4 steder i landet: København – Odense – Aarhus – Aalborg 
 
HVORNÅR 
Reservér indtil videre tidsrummet lørdag d. 13. maj kl. 10 – 16. 
Når vi kender antallet af deltagende kor lægger vi det endelige program med start og sluttidspunkt.  
 
HVAD INDEHOLDER DAGEN  
Rammen for dagen er koncerter á 15-25 min. pr. kor der har tilmeldt sig et af de 4 ovennævnte steder. 
Dagen bindes sammen af en konferencier og Kor72 arrangerer fælles indslag i løbet af dagen. 
 
For at variere koncerterne foreslår vi at I i løbet af jeres koncert fx kunne synge en sats sammen med 
et eller flere af de andre deltagende kor. 
(Når vi har alle tilmeldinger laver vi tidsplan og kan forslå samarbejde med et andet kor. Skulle der 
komme flere kor end vi har plads til, vil medlemskor have førsteprioritet)  
 
HVAD MED RESTEN AF DANMARK:  
Kor72 vil gerne samarbejde med så mange kor i hele Danmark som muligt og opfordrer derfor kor 
andre steder i landet til at gribe stafetten og som tovholdere samle egnens kor til lokale udgaver af 
KORSANGENS DAG.  
 
Vi håber, at rigtig mange kor vil deltage, så hele Danmark synger fra Skagen til Gedser 
 
HVORDAN FOREGÅR TILMELDING: 
 
TILMELDING AF KOR TIL STORBYSCENERNE 
Kor72 opretter tilmeldinger til korscenerne i København - Odense – Aarhus – Aalborg. 
 
TILMELDING AF LOKALE KORSCENER  
Tag initiativ til at lave jeres egen korscene et centralt sted i jeres lokalområde, invitér alle omegnens 
kor til at deltage og meld ind til Kor72 at I griber stafetten og vil være primus motor. 
 
Kor72 laver et landkort med alle aktiviteter/korscener og sætter spot på alle stederne via diverse 
reklamesøjler på forhånd og med virtuelle spots på dagen.  
 
Der oprettes en pulje til hjælp til etablering af en lokal korscene denne dag. Tovholder-korene kan til 
de lokale scener søge støtte til lokaleudgifter, grej, en pianist eller konferencier.  
Kor72 står også gerne til rådighed for sparring omkring planlægning og afvikling af dagen. 
 

 



PRAKTISKE OPLYSNINGER OM KORSANGENS DAG 2023 

 
Koncertsteder for storbyscenerne er følgende: 
København: Koncertkirken, Blågårds Plads på Nørrebro 
Odense: Rådhushallen 
Aarhus: Aarhus Katedralskoles Festsal 
Aalborg: Musikkens Hus, Øvre Foyer 
 

Tidsramme: 

Reservér tidsrammen 10-16 og vi vil efter tilmeldingsfristen fastlægge programmet mht. 
koncertrækkefølge, start- og sluttidspunkt de enkelte steder. Det vil være afhængigt af, hvor 
mange kor der ønsker at optræde undervejs. 
 
Korets program: 
Ved tilmelding beder vi jer skrive et foreløbigt program for jeres koncert.  
 
Praktiske oplysninger og andre detaljer om dagen følger efter tilmeldingsfrist, når vi har overblik over 
de deltagende kor. 
 
Tilmeldingsfrist: 
Tilmeld jer snarest og senest d. 12. marts på hjemmesiden HER 
 

 
Koncertsteder lokale scener:  
I griber stafetten og er tovholder på at lave jeres lokale korscene, og er dermed primus motor 
i at finde et velegnet sted i jeres by/område. 

 

Tidsramme: 
Reservér tidsrummet kl. 10-16, så vi synger indenfor samme tidsramme i hele landet.  
Når I kender antallet af deltagende kor, kan det endelige program lægges. 
 
Tilmelding til Kor72 som tovholder på lokale korscener: 
Meld ind til Kor72 på mail, at I griber stafetten og vil være primus motor i jeres lokalområde. Kor72 
står klar til sparring omkring invitationen til de lokale kor samt planlægning og afvikling af dagen. 
 
Tilmeldingsfrist:  
Meld jer som tovholder snarest og senest d. 12. marts. 
Tilmelding skal ske på mail til sekretariat@kor72.dk 
 

https://www.kor72.dk/staevnekalender/begivenhed/284-korsangens-dag-lordag-d-13-maj
mailto:sekretariat@kor72.dk?subject=KORSANGENS%20DAG%202023%20-%20tovholder



