Paris 26. – 28. marts 2018
Turné-program
KØBENHAVNS DRENGEKOR

FORMÅL
Københavns Drengekor er inviteret af Fondation Bettencourt Schueller, der afholder
en koncert for et indbudt publikum for at illustrere instituttets indsats for disse
særlige kor. Fonden har inviteret enkelte kor, der har fået tildelt Liliane Bettencourtprisen indenfor korsang for at vise offentligheden deres kunstneriske ekspertise.

Opéra Comique hvor koncerten skal afholdes, blev grundlagt i 1714 under Louis
XIVs regeringstid. Det er en af de ældste franske dramatiske og musikalske
institutioner sammen med Opéra de Paris og Comédie-Française. Dens historie var
vekselvis turbulent og prestigefyldt, indtil det blev anerkendt som national teater i
2005. I 2015 fejrede Opéra Comique sit 300 års-jubilæum.

PROGRAM
Mandag 26. marts: Udrejse, indkvartering og prøve
6:25 Mødetid i Kastrup lufthavn, terminal 3.
8:25 Afgang med SAS SK565 til Paris CDG, ankomst 10:20.
Vi bliver hentet i bus i Charles de Gaulle-lufthavnen, og kører direkte til hotellet.
Indkvartering, fælles frokost og tid til en kort tur sammen i lokalområdet.
17:00 Vi går sammen fra hotellet til Opera Comique, der ligger 10 minutters gang fra
hotellet.
17:30-19:30 Prøve i en mindre sal på operaen. Salen hedder “Petit Théâtre” og
indgangen er fra 5 rue Favart.
Fælles middag om aftenen.

Tirsdag 27.: Prøver og koncert på Opéra Comique
Fælles morgenmad på hotellet.
Fælles sightseeing og frokost.
Vi har prøver på Opéra Comique om eftermiddagen, både på vores eget program og
på det fælles afslutningsnummer.
Tidspunkterne for de enkelte prøver om tirsdagen meddeles senest ved prøven
mandag.
18:00 Vi er færdige med prøver og der bliver et let måltid og tid til omklædning.
20:00 Koncerten starter. Vi venter i et sidelokale, når de andre kor optræder.
Fondation Bettencourt Schueller har inviteret fem kor til at synge for et indbudt
publikum:
* Accentus
* Maîtrise de Toulouse
* Maîtrise de la Chapelle Royale de Copenhague
* Finoreille
* Maîtrise populaire de l’Opéra Comique
Vores del varer ca. et kvarter og består af: Opvåvni, I Danmark er jeg født, Sænk
kun dit hoved, Sure on this Shining Night.
Efter at alle korene har præsenteret hvert sit program, afsluttes koncerten med et
fælles musikstykke.
21:45 Efter koncerten spiser koret sammen i en kantine eller lign. i operaen.
Onsdag 28.: Sightseeing og hjemrejse
Fælles morgenmad på hotellet.
Vi tjekker ud fra hotellet og har en bus til rådighed til fælles sightseeing hele dagen.
17:45 Check-in i Charles de Gaulle-lufthavnen
19:45 Afgang med SAS SK1560
21:30 Ankomst Kastrup

LIDT AF DET PRAKTISKE
Husk det blå sygesikringskort og
Matrostøj! Matrostøjet skal ligge i
håndbagagen.
Du skal være opmærksom på reglerne
for, hvad man må have i
håndbagagen: Læs venligst på
Københavns Lufthavns hjemmeside:
www.cph.dk
Når vi tjekker ind, skal du selv passe
på dit boardingpas. Det er gældende
som billetten til det fly, som vi er på vej
til at tage. Derfor skal du passe meget
på dit boardingpas! Læg det i en
lynlåslomme og luk lommen. Pas
samler vi ind for alle drengene efter det
sidste tjek.
Det er ikke tilladt for nogen af jer, at
forlade gruppen på eget initiativ. Skal
du på et haste-toiletbesøg, må det kun
ske med tilladelse fra en
tilsynsførende.
Når vi kommer op i flyet, skal alle
sætte sig, således som jeres
boardingpas viser. Betragt flyet som en
stillezone. Sikkerhedsselerne er

spændt under hele transporten og må
kun tages af, hvis du skal benytte
toiletterne. Ellers bliver man siddende
på sin plads.
• Overhold alle mødetider og
aftaler
• Du skal altid gå sammen med
mindst 2-3 andre
• Pas på med sproget, både det
kropslige og det talte.
• Respekter at i er i et andet land.
• Tag hensyn til andre i det
offentlige rum.
• Vær en god kammerat og pas på
hinanden.
Regler skal overholdes og de
beslutninger tilsynet træffer skal følges
100%.

KONTAKT INFO

Alle deltagere bor på:
Ibis Paris Grands Boulevards Opera 9ème
38 Rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
Tel: (+33)1/45230127
Fax: (+33)1/48000446
Mail: h2953@accor.com
Dirigent & kunstnerisk leder Ebbe Munk
Turleder Jacob Ægidius, Mob. +45 21 48 88 05
Tilsyn Per Rene Kristensen & Tine Jarl Christensen, Mob. +45 21 48 48 61

DELTAGERE
Deltagere 22 drenge og 12 mandskorsangere.
Drengekoret: Albert Willumsen, Jannik Hauerberg, Lukas Lilja, Markus Haldrup,
Bertram Pedersen, Eskil Paludan, Frederik Jellum, Samuel Fonsdal, Simon
Mercebach, Sylvester Neye, Emil Jensen, Gustav Andersen, Florian Kahlmeyer,
Johan Petersen, Jonathan Pless, Julius W Andersen, Thune Schmidt-Kessy,
Valdemar Nøjgaard, Alfred Nordin, Asger T Bjerregaard, Julius Frosell, Simon
Vennike.
Mandskoret: Nis Petersen, Anders Grunth, Mikkel Tversted, Anders van
Amerongen, Martin Garcia, Benjamin Nellemose, Mads Skytte, Mads Bagge Lange,
Simon Nystrand, Mikkel Pleidrup, Jan Larsen, Jacob Ægidius.

