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Januar 2018 

 

 

Kære kordrenge og forældre i 6./7. klasse, 

 

Først og fremmest vil jer ønske jer alle et glædeligt Nytår og takke jer for alt hvad I har gjort for at 

gøre også 2017 til et særligt år. 

 

Fra Statsbesøg, reformationsfejringer – ikke mindst både en h-mol messe med HM Dronningens 

tilstedeværelse og en Marcellusmesse, 2 af musiklitteraturens virkelige hovedværker – turnéer til 

både USA, Vestindien og Rusland, 800 års byjubilæum til en fornem uropførelse i november – en 

aften, der altid vil betyde noget særligt for mig og for Københavns Drengekor. Så til sidst talrige 

koncerter rundt omkring i det østlige Danmark med bl.a. Britten og et flot Juleoratorium! 

 

Der er blevet lagt alle mulige grundsten ud takket være jeres arbejde og jeres forældres opbakning 

til en flot forårssæson med Mozart og Andreas Brantelid som stærke pejlemærker. 

 

Jeg ved, at hele teamet bag Drengekorets arbejde er lige så tilfredse, som jeg er. 

 

Og så skal vi til at starte en ny sæson. 

 

Der skal ikke være solistundervisning fredag morgen den 5. januar, så I skal møde kl. 9 alle 

sammen. 

 

Der er heller ingen solistundervisning i UGE 2 og UGE 3, og herefter vil vi gerne høre jer alle 

sammen igennem for at finde ud af, om der skal rokeres rundt i stemmegrupperne. Det glæder vi os 

til. 

 

Det vil vi gøre efter følgende plan: 

 

6. u fredag d. 26. januar kl. 8.15 

6.v fredag d. 26. januar kl. 9.00 

6.x fredag d. 2. februar kl. 8.15 

7. u tirsdag d. 6. februar kl. 8.15 

7.v fredag d. 9. februar kl. 8.15 

7.x fredag d. 9. februar kl. 9.00 

 

 

 

På gensyn alle sammen meget snart, 

 

Ebbe 

 


