Om Børnekor i Sct. Peders Kirke
Børnekor i Sct. Peders Kirke er to børnekor, som er delt op efter alder. Begge kor er under
ledelse af Anna-Sofie Larsen, som er nyansat i kirken som børnekorleder. Idéen med to børnekor er et nyt koncept, hvor børn og unge kan blive bedre til at synge sammen med andre
i samme alder.
Ved at være med i Børnekor i Sct. Peders Kirke, vil barnet eller den unge få mulighed for at
udvikle sine musikalske evner. Der vil være et mål om, at barnet eller den unge skal lære
noget, og kunne tage det med sig i andre sammenhænge. Ved at synge i kor lærer man at
lytte til sig selv, men også samarbejde med sine medsangere. Det handler om at have det
sjovt og skabe et produkt sammen, som man kan fremføre.
De to kor vil i nogen sammenhænge samarbejde med kirkens ungdomskor som er under
ledelse af organist Christian Kampmann Larsen, hvor Anna-Sofie Larsen vil følges med de
to børnekor eller selv stå for undervisningen for alle tre kor.
At være med i Børnekor i Sct. Peders Kirke er en rig mulighed for at møde en masse andre
børn og unge og have det sjovt i musikken.
Da dette nye koncept først starter efter sommerferien, venter vi spændt på at se hvor mange
tilmeldinger vi får. Det er derfor vigtigt, at der er opmærksomhed på, at hvis ikke der er
nok tilmeldinger, vil de to kor blive lagt sammen. Dette regner vi dog ikke med vil ske.

”Spilopkoret” (alder: 6-9 år)
Torsdag kl. 16:00-16:50
”Spilopkoret” er det yngste børnekor i Sct. Peders Kirke. Det er et kor, som er åbent for alle
niveauer, men vi vil starte på begynderniveau og lære det basale om korsang. Der vil være
fokus på danske sange, både rytmiske og klassiske, alt lige fra Disney og radiohits til salmer
og andre klassiske satser. Vi vil tale om tekstformidling, hvordan man udtrykker bestemte
følelser gennem brug af stemmen. Vi vil øve rytmer gennem en masse sjove øvelser og lege,
så sangerne så småt får nodeforståelse og kender de forskellige nodeværdier og nodeafstande. Til sidst vil vi have fokus på at have det sjovt med hinanden i musikken.
Spilopkoret vil deltage ved forskellige gudstjenester i forskellige anledninger, såsom familiegudstjenester, sommer-, julekoncerter mm.
Spilopkoret er for børn, som er startet i skole, dvs. hvis man er 5 år, men er startet før i skole
eller har fødselsdag senere på året, vil der stadig være mulighed for at tilmelde sig i Spilopkoret. Når barnet fylder 10 år, kan barnet fortsætte i YoungChoir, som er børnekor for de
ældste børn.

YoungChoir (alder: 10-14 år)
Torsdag kl. 17:00-18:30
”YoungChoir” er det ældste børnekor i Sct. Peders Kirke. Det er et kor, som er åbent for alle
niveauer, men der vil være et mål om, at de unge skal komme op på et højere niveau De vil
derfor få træning i nodelæsning, bladsang, rytme, tekstformidling og udtryksfelt. Korleder
Anna-Sofie Larsen har stort fokus på, at det skal være sjovt og spændende at lære. Derfor
vil undervisningen både bestå af koncentrationskrævende øvelser, men også gennem sjove
lege hvor korsangerne får lov at komme tættere på hinanden som gruppe.
”YoungChoir” vil både synge rytmiske og klassiske sange, så de får en idé om hvordan
stemmen regulerer sig i forhold til genre og sangvalg.
”YoungChoir” vil optræde ved forskellige gudstjenester i forskellige anledninger, såsom
familiegudstjenester, sommer-, julekoncerter mm. i samarbejde med ”Spilopkoret” og Sct.
Peders Kirkes Ungdomskor.
YoungChoir

Hvornår starter vi?
Både Spilopkoret og YoungChoir starter op d. 7. september i Sct. Peders Kirkes Sognegård.
Man kan udfylde tilmeldingsseddel på dagen. Forældre er velkomne til at sidde under korprøverne og lytte.

Koncerter
Spilopkoret og YoungChoir skal medvirke i årets julekoncert d. 15. december i samarbejde
med Sct. Peders Kirkes Ungdomskor i Sct. Peders Kirke.

