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Kære syngende drenge i 5., 6. og 7. kl., forældre og kolleger 
 
Her er en oversigt over kommende aktiviteter i Københavns Drengekor for begyndelsen af næste skoleår. 
Der kommer som vanligt en prøveplan lige efter sommerferien, men her vil I kunne se, hvornår og hvor 
arrangementerne er og desuden hvilke drenge, der deltager. 
Der kommer sedler med yderligere detaljer om koncerterne med mødetider, påklædning, mm. 
Højmesserne vil fremgå af prøveplanen. 
 

Dato Arrangement Sted Hold i dette skoleår  Hold i kommende skoleår 

d. 28.08 Mahler 3. Symfoni Tivolis koncertsal Nuværende 5. kl. solister 
+ de solister i 6. kl., der ikke 
var på Europaturné 
+ de nuværende solister i 7. 
kl., der tidligere har sunget 
Mahler 

Kommende 6 kl. solister 
+ 7. kl. solister, der ikke var 
på turné, 
+ 8. kl. drenge, der tidligere 
har sunget Mahler 

d. 04.09 Højmesse  
 

Domkirken Alle nuværende drenge i 6. kl. Kommende 7. kl. 

d. 05.09 Flagdag Gentofte Rådhus Alle 6. kl. + 7.v syngende 
drenge 

Kommende 7. kl. + 8.v 

d. 11.9 Højmesse Domkirken Alle nuværende drenge i 5. kl. Kommende 6.kl 

d. 16.09 
d. 17.09 

Carmina Burana Malmø 
Koncerthus 

6. kl. syngende drenge Kommende 7. kl 

d. 25.09 Carlsberg fondets 
forskningspris – 
uddeling af HKH 
Kronprinsesse Mary 

Glyptoteket Alle 6. kl.drenge og nuværende 
drenge i 7. kl., der fortsætter 
med sangen 

Kommende 7. kl. + frivillige 
drenge i 8. kl. 

 
Med de bedste sommerhilsner 

Ebbe, Simon, Tine og Nina 
 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke af efter mange dejlige år i Københavns Drengekor. Jeg har mine 
sidste koncerter som tilsynsførende her før sommerferien. Efter sommerferien deltager jeg i Baggersminde-
korhytteturen sammen med kommende 6. kl. drenge. D. 1.9. går jeg på pension. 
Der har været rigtig mange dejlige oplevelser med utallige aftenprøver, koncerter og turnéer! Jeg har den dybeste 
respekt for drengenes talenter, arbejdsiver og glæde ved musikken. Det har også været skønt at mærke 
forældrenes engagement og opbakning! Derudover har det været en stor glæde og inspiration at arbejde i teamet 
omkring Københavns Drengekor! 
Jeg vil helt sikkert være at finde blandt publikum til kommende koncerter. 

Farvel – og af hjertet tak! 
Kærlig hilsen og god sommerferie! 

Nina 


