Mangler I et kor til jeres arrangement?

H.C. Andersen Koret optræder ved mange forskellige arrangementer og begivenheder: Kirkekoncerter, HCA-Festival,
årstidskoncerter, julemarked, byfester, jubilæer oma.
Vi kan tilbyde koncerter med blandet repertoire, afpasset
efter anledning og hvad I gerne vil høre.
Sidste nyt er vores koncert ’En musikalsk rejse med H.C. Andersen’. Koret synger sange af H.C. Andersen, sange om hans eventyr, og sange som digteren har hørt eller
kunne have hørt på sine mange rejser. Skuespiller og sanger Søren Ulrichs synger
solo og binder forestillingen sammen med fortællinger af og om H.C. Andersen.

Kontakt:
Står I og mangler et kor til jeres arrangement,
eller har du selv lyst til at være med i koret,
så kontakt vores formand:
Jutta Tybjerg
Mail: hcakoret@gmail.com
Tlf. 66182890 / 23832386

H.C. Andersen Koret er et 4-stemmigt kor med ca. 40 rutinerede amatørsangere. Vores repertoire er en blanding af nyt, gammelt, klassisk og rytmisk - og vi har altid sange af H.C. Andersen på repertoiret.
Koret blev stiftet på digterens fødselsdag den 2. april 1997, og vi har været
aktive lige siden.
I efteråret 2019 arbejder vi med et spritnyt H.C.Andersen-projekt med kor,
solosang, musik og fortælling.

Vil du være med?
H.C. Andersen Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 - 18.40
i Seniorhus Odense, Toldbodgade, Odense.

Vi er så heldige at have to topprofessionelle musikere i spidsen for
koret - det gør, at vi til alle øveaftener har mulighed for at dele os. Den
første time øver dirigent Uffe Richter Hansen med herrerne, mens pianist Daniel Waade med damerne (eller omvendt). Efter pausen synger
koret samlet.
For at vi kan være godt forberedte til alle koraftener, lægger Uffe lydfiler med de enkelte korstemmer på hjemmesiden.
Dirigent: Uffe Richter Hansen
Uffe Richter Hansen er uddannet musikpæddagog
med klaver og sang fra Vestjysk Musikkonservatorium. Han er dirigent i fem forskellige kor og organist
i Søndersø Kirke og Skamby Kirke.
Pianist: Daniel Waade
Daniel Waade er uddannet på Syddansk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Daniel synger i Det Kgl. Teaters Operakor og vikarierer som organist i Fredens Kirke.

Vi øver seriøst, men har det også sjovt og
hyggeligt. Har du lyst til at få en masse
dejlige oplevelser med sang og musik,
så kom og vær med.
Du kan kontakte korets formand
Jutta Tybjerg på tlf. 23832386 eller
mail: hcakoret@gmail.com

