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SANGSKOLE

til børn og unge



Nordsjællands Sangskole er et nyt samarbejdsprojekt mellem Helsingør
Domkirke, Sct. Mariæ Kirke, Vestervang Kirke, Mørdrup Kirke og Espergærde
skole afd. Mørdrup. Vi lægger vægt på et godt socialt miljø, hvor de unge føres
ind i sangens vidunderlige verden af højt konservatorieuddannede sanglærere
og dirigenter. Deltagelse er gratis.

Sangskolen består af følgende dele:

For drenge og piger i 1. - 3. klasse
Spirekor for drenge og piger i 1. -2. klasse. Torsdage kl. 16.30-17.30 i Helsingør
Domkirke. Koret ledes af Catarina Kynaston.

Spirekor i Vestervang Kirke for drenge og piger i 0. - 2./3. klasse og øver torsdage
kl. 14.30 - 15.30 med sang, leg og godt humør. I spirekoret behøver man ikke at
kunne læse, da alting læres udenad. Vi tilbyder afhentning på Gurrevejen
Skole/SFO. Koret ledes af Anne-Katrine Kirst.

Spirekor i Mørdrup Kirke for drenge og piger i 1. - 3. klasse. Tirsdage kl.
14.30-15.30. Koret ledes af Catarina Kynaston.

Korskole for drenge i 3. klasse. Torsdage 15-16
i Helsingør Domkirke. Koret ledes af Roland
Haraldson.

Korskole for piger i 3. klasse. Onsdage 15-16 i
Sct. Mariæ Kirke. Koret ledes af Catarina
Kynaston.

Spirekor og korskole er åbent for alle interes-
serede, der stilles ingen krav til musikalske
færdigheder.



For unge fra 4. klasse
Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor er et kor for drenge fra 4. klasse og unge
mænd (der er ingen øvre aldersgrænse). Koret er et blandet kor, hvor drengene synger
sopran og alt, og de voksne mænd tenor og bas. Koret øver tirsdage 16.30-18.00, og
nogle gange om torsdage. i Helsingør Domkirke. Aktivitetsniveauet er forholdsvis
højt, koret deltager ofte ved gudstjenester og koncerter i kirken. Korets medlemmer
får et honorar for at synge ved gudstjenester.
Optagelse i koret sker efter bestået optagelsesprøve. Koret ledes af Roland Haraldson
og Catarina Kynaston.

Sct. Mariæ Pigekor er for piger i 4. -7. klasse. Koret øver onsdage 16.00-17.30  i Sct.
Mariæ Kirke. Koret ledes af Catarina Kynaston.

Sct. Mariæ Ungdomskor er for unge fra 8. klasse og op. Koret øver onsdage
17.30-19.00  i Sct. Mariæ Kirke.  Koret ledes af Catarina Kynaston og Roland Haraldson.
Optagelse i koret sker efter bestået optagelsesprøve.

Vestervang Kirkes Pigekor er for piger fra 4. klasse og op. Pigekoret øver torsdage
mellem 16 og 17.30. Koret synger et bredt repertoire af flerstemmige sange og salmer
- nyt og gammelt/klassisk og pop. Pigerne får et grundlæggende kendskab til
sangteknik og lærer også noget om noder, akkorder, rytmer og intonation. Pigekoret
medvirker ved børne-og familiegudstjenester  og deltager lejlighedsvis i højmesser
og synger koncerter.  Koret ledes af Anne-Katrine Kirst og Morten Poulsen.

Forældrekoret er et tilbud til forældre med børn i Sangskolen. Her stilles ingen krav
til sanglige færdigheder, alle er velkomne. Koret øver samtidig med Spirekoret dvs.
torsdage kl. 16.30-17.30 i et tilstødende lokale i Domkirken. Koret ledes af Roland
Haraldson.



Sangskolen samarbejder med Espergærde skole afd. Mørdrup om et projekt med
følgende formål:
1. at styrke og fremme sang og fællesskab i skolen og give børnene et kendskab

til en af Danmarks største digtere gennem forskellige læringsformer og
aktiviteter i og med forskellige fag.

2. at styrke partnerskabet mellem folkeskolen og en kulturinstitution, hvor
begge parter bidrager på lige fod med hver deres fagkompetencer og
erfaringer i arbejdet med børn.

Hvad indeholder pilotprojektet: Projektet vil indeholde et arbejde med Halfdan
Rasmussens poesi gennem musik, dansk, billedkunst, bevægelse. Projektet
bliver et 2-ugers emneforløb, hvor der vil blive arbejdet intensivt med Halfdan
Rasmussen.

For mere information om sangskolen og dens undervisere, se vores hjemmeside:

www.ns-sangskole.dk

Tilmelding til efterårssæsonen på tilmelding@ns-sangskole.dk

Informationer og tilmelding kan også fås gennem henvendelse til Roland
Haraldson på 4025 1280


