Kære søde korsanger
Du og dine korvenner inviteres hermed til fødselsdagsfest

lørdag d. 10. november 2018 kl. 10-14
Dit kirkekor er nemlig medlem af Folkekirkens Ungdomskor (FUK), som i år fylder 50!! Vi håber derfor, at
en hel masse korsangere fra Aarhus Stift vil mødes og fejre dagen med en masse sang J
Festen foregår samtidig i fire byer i stiftet:
Horsens (Vor Frelsers Kirke), Silkeborg (Silkeborg Kirke), Randers (Sct. Peders Kirke) og Aarhus (Domkirken)
Din korleder sørger selvfølgelig for, at I kommer til en kirke nærmest jer med de andre lokale FUK-kor.
Skulle dette – mod alle odds – ikke være muligt, kommer I til en af de andre kirker.
Programmet for dagen er det samme i alle kirker og ser sådan ud:
10.00-11.00: Opvarmning og fællessang
11.00-12.00: Frokost (husk madpakke og drikkedunk!) og opstillingsprøve
12.00-14.00 (senest!): Koncert
På dagen møder I således op med madpakke, noder og korvennerne ved kirken, hvor I skal synge. Her
bydes I velkommen. Vi starter festen med at varme op sammen. Så øver vi de 3 sange, som I har øvet jer på
hjemmefra (“FUK-sangen”, “Og Gud sang” og “Kom, Jesus, kom”). Herefter får hvert enkelt kor mulighed
for at stille op på scenen. I kan sætte de 1-3 sange an, som I vil synge for de andre og publikum. Det er
nogle sange, som I har sunget i jeres eget kor, og som I kender rigtig godt, og som de andre får fornøjelse af
at lytte til. Når I har spist jeres madpakker, åbner vi dørene for publikum, og så synger vi en smuk og festlig
fødselsdagskoncert for dem. Allersenest kl. 14 slutter vi med et ordentligt hip hip hurraaaaa for FUK!
Det er ganske gratis for FUK-kor at deltage!
Tilmeld dig snarest muligt til din korleder. Så sørger han/hun for, at vi i bestyrelsen får besked senest d. 1.
oktober.
Vi glæder os rigtig meget til en festlig dag i sangens tegn!
Mange glade hilsner fra bestyrelsen af FUK i Aarhus Stift
Brian, Thomas, Malou, Annette og Anne
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Folkekirkens Ungdomskor – FUK – er landsorganisationen af børne- og ungdomskor (og voksenkor) i
folkekirken og er med sine ca. 12.000 korsangere og korledere Danmarks største kororganisation.
FUK blev stiftet d. 11.11.1968.
FUK varetager korsangernes og korledernes interesser gennem en lang række aktiviteter, og FUK er
dermed en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et
liv med sang og musik.
Kirkekorene udgør folkekirkens vækstlag og er det første led i den musikalske fødekæde. At dette er af
helt afgørende betydning både for kirken og for sangkulturen ønsker FUK at sætte særligt fokus på, og
organisationen undergår i disse år en modernisering, der skal styrke FUK’s rolle som en aktiv kirkelig,
politisk og kulturel medspiller.
Alle er velkomne i FUK! Korsangere, korledere, forældre, menighed, menighedsråd, præster – alle med
interesse for folkekirken og for korsang. FUK er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange bidrager til
organisationens aktiviteter med nye idéer til alt fra kursustilrettelæggelse over ny kormusik til
internationale netværk. FUK er både for den yngste spirekorssanger og for den erfarne korleder – og for
alle andre, der synger!

