
Kom og
syng med!
Går du rundt og savner

Phillip Fabers fællessang?

Synger du i bilen, i badet… 

Eller synger du kun

godnatsange for børnene?

 

Så spring ud af bruseren

og kom og syng med os!

Sådan kommer
du med
Kontakt vores forfrue hvis du vil høre

mere og har lyst til at prøve sangen

af. 

Skriv til Vivi Lønborg Andersen.

formand@nivaamusiklaugskor.dk og

følg os på facebook og se mere på

vores hjemmeside 

www.nivaamusiklaugskor.dk

Nivå
Musiklaugs
Kor



Impro og Solo -
hvis man har lyst
Vi synger i stemmer,

improviserer, synger solo, hvis

man har lyst. Vi afprøver

spændende klange og ikke

mindst arbejder vi

meget med rytme, puls og

præcision. Resultatet

udebliver heller ikke, 

når vi holder koncert, hvor

folk er begejstrede.

Med på de nyeste
kornoder
Vores dirigent er Jesper

Holm, og han arbejder med at

undervise nye kordirigenter,

så der er meget der falder af

til Nivå Musiklaugs Kors

fordel, og mange ting der

bliver afprøvet indenfor den

nyeste kordirektion. Vildt

spændende!

Repetoire
Repertoiret er en dejlig

blanding indenfor primært

rytmisk musik: Viser, Jazz,

Funk, men også klassiske

sange og alt bliver indøvet

med sans for

detaljerne. Desuden har koret

en masse hyggelige timer

sammen i festligt lag.

Plads til dig
Vi har nu plads til nye

sangere på alle stemmer.

Så kom frem og vær med. 

Kom til et par øveaftener

og fornem stemningen og

bliv fanget at tonerne. Hvis

du synes vi er noget for dig,

og du har lyst til at

fortsætte, kommer du til en

stemme-prøve inden du er

endeligt optaget i koret. 

Syng hver tirsdag
Vi øver hver tirsdag-aftener

fra start sept til begyndelsen

af juni på Nivå Skole Syd. Vi

glæder os til at møde dig og

høre din stemme sammen

med os.

Kontakt vores forfrue hvis du

vil høre mere og har lyst til at

prøve sangen af.

Kontakt 

Vivi Lønborg Andersen.

formand@nivaamusiklaugsko

r.dkog følg os på facebook og

se mere på vores hjemmeside

www.nivaamusiklaugskor.dk


