Hvorfor synge i kor ?







Lære å bruke stemmen som et instrument
Synge sammen med andre
Bli kjent med mange på tvers av alder og bosted
Synge konserter og treffe andre sangere og musikere
Ha en sosial og morsom hobby
Reise på turer sammen i inn – og utland



LYST TIL Å SYNGE I KOR?
BLI MED OSS
- VI HAR
PLASS TIL
FLERE!
Oslo
Domkirkes
Guttekor
tar inn nye
sangere nå!
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Dirigent Magne Draagen er alltid glad for å høre om potensielle
korister. Om du som herrestemme er interessert, eller sønnen din er
syv år eller eldre og liker å synge, så ikke nøl med å ta kontakt på
e-post til magne.draagen@oslo.kirken.no eller på tlf. 906 98 333.
Du kan også kontakte stemmepedagogen Helene Haarr:
stemmepedagog@oslodomkirkesguttekor.no

Grip sjansen, bli med!
Oslo Domkirkes Guttekor tar i mot nye gutter,
unge menn og voksne herrestemmer.
www.oslodomkirkesguttekor.no

En guttesopran varer ikke evig, derfor rekrutteres det fortløpende
sangere til koret. Vi har plass til flere gutter, tenåringer og en hel
rekke nye herrestemmer.
Hos oss får sangerne grunnleggende opplæring i å lese noter, samt
individuelle timer hos stemmepedagog. Som medlemmer av koret får
sangerne dessuten være med på spennende prosjekter, samarbeide
med profesjonelle musikere, holde konserter i Norge og i utlandet,
samt være en del av et inkluderende fellesskap. Hvis du synes dette
høres litt spennende ut, bør du lese videre.
.

Til foresatte.
I Oslo Domkirkes Guttekor finner du gutter, ungdom og menn fra hele
Oslo og omegn! Felles for korets medlemmer er interessen for sang
og musikk, og muligheten for å synge sammen med egen sønn og
andre velklingende røster er også til stede for de voksne.

Bakgrunn
Oslo Domkirkes Guttekor ble
grunnlagt av Terje Kvam og Carl
Høgset i 1985. Koret er bygget
opp etter engelsk mønster der
alle guttene synger sopran.
Stemmene alt, tenor og bass
ivaretas av ungdommer og
voksne mannsstemmer.

Det å synge i
guttekor er givende.
Sangerne
innlemmes i et
sosialt fellesskap.

Alle guttesopranene får individuell sangundervisning hver 14. dag av
korets stemmepedagog, som også er korets aspirantleder. Individuell
sangundervisning tilbys også herrene med jevne mellomrom.
Koret øver fast på tirsdager, og en
gang i måneden arrangeres det
gutteklubb etter øvelsen. Da er det
aktiviteter som bowling, kino,
klatring eller lignende. Dette er et
veldig populært tiltak blant guttene.
Gutteklubben er foreldreinitiert, og
drives av to aktive fedre

Korets faste aktiviteter gjennom året:









Ukentlige korøvelser på tirsdager:
Hovedkor
16.00-18.15
Aspiranter
17.00-18.15
Herrestemmer
17.00-18.45
Gutteklubb etter øvelse siste tirsdag i måneden.
Seminar ca en lørdag i måneden.
Deltagelse i noen utvalgte gudstjenester og høymesser
Julekonsert med alle Domkirkens kor
Turneer med jevne mellomrom i inn- og utland
Sosiale tiltak som skihelg, badetur eller grillfest.

I tillegg har koret egne CD-innspillinger, og de har vært med på TV i
forskjellige sammenhenger bl.a. TV2s morgensendig på julaften.

Her knyttes
vennskapsbånd på
tvers av alder og
utover egen
skolekrets.
Foto: K. Asdal

Er du interessert i å gi ditt barn en verdifull hobby, så la han få prøve
seg i koret. Alle må gjennomføre en prøvesang der stemmekvaliteten
og muligheter for utvikling vurderes. Det trengs ingen spesielle
forhåndskunnskaper, men det er viktig at man liker å synge og at man
møter opp i henhold til korets terminliste.
I koret får sangerne
et godt grunnlag til
musikalsk utvikling,
de lærer tidlig å
samarbeide med
andre og får en
positiv innstilling til å
jobbe i team mot
felles mål.
Denne erfaringen kan
de også dra nytte av
på mange andre
områder i livet.

