Snoghøjkoret er et blandet rytmisk kor,
bestående af ca. 22 engagerede
korsangere og hører, som forening, under
Den Kreative Aftenskole i Fredericia
Vi har et dejligt socialt samvær i en
afslappet og uformel atmosfære, men
stiller krav til os selv, hvad angår repertoire
og sværhedsgrad. Vi tilstræber at arbejde i
dybden med klang, dynamik, intonation og
rytmisk præcisionD...og naturligvis ren og
skær sangglæde!

Hvem er vi?

Booking.

Øvedag

...og meget mere!

+45 29 65 00 11
+45 22 11 09 00
+45 61 69 99 46

Kontakt/bestilling af koncert:

Korkoncert, ca. 1 times varighed kr. 4.000,Prisen for arrangementer med mindre
vokalgrupper aftales individuelt, afhængig af
repertoire og varighed.
Ved store afstande aftales afregning af
transportudgifter.

Priser.

Snoghøjkoret kan bookes som kor eller
mindre gruppe til arrangementer af næsten
enhver karakter - i kirker, firmaer, plejehjem,
skoler, biblioteker osv.
Programmet fastsættes efter ønske ud fra
korets repertoire til feks.:
Firmafest
Konferencer
Butiksreklame
Salgsfremstød
Jubilæer
Julefrokost
Bryllup
Sølvbryllup
Fødselsdag

Dette forår tirsdage kl. 1 9.00 - 22.00 på
Musicalakadamiet, Kongensgade 1 07,
Fredericia.

Dirigenten.
Korets dirigent hedder
Henrik Mathiesen - en
erfaren korleder på 34 år.
Til daglig studerer han
klassisk sang og korledelse på Syddansk
Konservatorium og skuespillerskole i Esbjerg.
Henrik undervises i sang og pædagogik
af Vibeke Højlund og i korledelse af Alice
Granum.
Udover sit studie og arbejdet med
Snoghøjkoret arbejder Henrik som
sanglærer inden for både rytmisk og
klassisk musik.

John Mikkelsen
Peter Vest
Connie Shapira

formand@snoghøjkoret.dk

Sangglæde og vellyd

Koret optræder med et alsidigt repertoire,
sammensat af kompositioner, der omfatter
rytmisk musik, pop, danske og nordiske
sange, rock, jazz, latinamerikanske,
østeuropæiske og afrikanske sange samt
klassiske værker.
Koncert.
Snoghøjkoret kan bookes som kor eller
mindre gruppe til koncerter og arrangementer til konferencer, firmaer, juletid,
bryllup, jubilæum - Kun fantasien sætter
grænsen. Kontakt os for program og priser.
Vil du synge med?
Hvis du kan lide at synge, er du meget
velkommen til at besøge os. Der er ingen
krav til, at du skal kunne noder eller er en
trænet sanger. Det vigtigste er at du kan
og vil synge og tør optræde sammen med
en flok glade kormedlemmer med vidt
forskellig baggrund.
www.snoghojkoret.dk

Medlemskab.

Sangglæde er din allervigtigste
kvalifikationD.! Derudover skal du lide
hyggeligt samvær med en uhøjtidelig og
blandet flok M/K ‘er, både på øveaftener, til
nogle få koncerter og en årlig korweekend.
Ikke mindst er pausen på en øveaften vigtig,
hvor der nydes kaffe, kage eller øl, helt
afhængig af den enkeltes lyster og
smagsløg!
Efter at du har deltaget i mindst 2 øveaftener,
hvor du skal prøve at fornemme om
repertoiret og atmosfæren er noget for dig,
gennemføres en optagelsesprøve, hvor
dirigenten og et par bestyrelsesmedlemmer
er tilstede.
Opgaverne er ikke svære, men skal blot
sikre, både for din egen og for korets skyld,
at du synger rent og rimeligt hurtigt kan
tilegne dig både rytme og melodi.
Medlemskab forpligter naturligvis til
fremmøde på øveaftener og koncerter og
gyldigt afbud meldes til dirigenten senest kl.
1 7 på øvedage.

Kontingent

kr. 700,- per halvår.
Betales august og januar og går til betaling af
musikskole og dirigent, Kor72, noder mv.

Repertoiret.

Snoghøjkoret henter inspiration fra mange
kilder og har rod i nordiske traditioner og de
smukke og spændende korarrangementer
herfra gennem mange år.
De senere år har den rytmiske vokal og
acapellamusik fået vind i sejlene – også i
Danmark. De fleste kender f.eks. Basix
p.g.a. deres deltagelse i Dansk Melodi
Grand Prix, men der er mange andre
spændende udøvere - feks. Vocalline,
Singers, The Real Group, vocapella med
arangementer af Jens Johansen, Jesper
Holm, Thomas Olorenshaw m.fl.
I snoghøjkoret synger vi arrangementer af
sange fra førnævnte samt andre kendte og
ukendte arrangører, komponister og
kunstnere - bla.:
Halleluja
Love is a matter
Bridge over troubled Water
Så skimrande var aldrig havet
What a wonderful world
Turdion
To be or not to be
Take it easy
Elefantens vuggevise
Jag unnar dig
Sommerpsalm
Noget om stjernefangst
True colors
Et hav der vugger sig til ro

Lyt til koncerteroptagelser på hjemmesiden.

Pressen skrev:

Lokalpressen skrev:

"Man kan ikke gøre andet end at give Herslev
Kirkes menighedsrådsformand, Ole Davidsen, ret
i, at Snoghøjkoret er et dejligt syngende kor – og
jeg lægger gerne til, at det hører til blandt de
absolut mest spændende kor i amatørregi ".
- Lars Zachariase n

"Det var Snoghøjkorets aften, ingen tvivl om det”.
- Henning Søgaard Nielsen

”Koret evner at underholde, og det magter at
skabe en så overbevisende syntese af form og
indhold, at det kan gå ud med budskaber, som
rækker langt ud over det, et amatørkor normalt
kan mande sig op til”.
- Lars Zachariasen

”Snoghøjkoret er kendt og berømt for deres
kunnen og forkærlighed for det rytmisk
fremmedartede, og det kan de bare til ug”.
- Torben Juhler

”Snoghøjkoret sang så flot, at jeg flere gange fik
gåsehud”.
- Torben Juhler

”Koret, solisterne og bandet leverede en flot
præstation med ypperlige toppunkter i så godt
som hvert stykke”.
- Lars Zachariasen

www.snoghojkoret.dk

