
Sædalen barnekor
vårsemester 2023

 

JANUAR

FEBRUAR

MARS

torsdager kl 13:30 - 14:15 for 2-3-4. trinn  
                      kl 14:15 - 15:00 for 1. trinn 

12. januar - åpen øving for alle barn i SFO

26. januar - øving

9. mars - øving
23. mars- øving
30. mars- øving og konsert    "VELKOMMEN VÅR"

 

APRIL

9. februar - øving

23. februar - øving

20. april- øving

27. april- øving



Om dirigenten vår: Zsuzsa Zseni-Clausen er en utdannet sangutøver og -pedagog. Hun har jobbet
med barn i flere år og har erfaring med både individuell- og gruppeundervisning. Hun er opptatt
av at barna skal utvikle seg musikalsk under øvingene og skal trives i felleskap i barnekoret. Hun
tok over Sædalen barnekor i 2021 høst og har etablert et godt samarbeid med SFO. 

Om øvingene: Øvingene holdes på Sædalen skole på torsdager i SFO-tiden. Vi lærer pusteøvelser,
oppvarmingsøvelser, snakker om riktig kroppsholdning under synging og synger mange sanger.
Sjangerne varierer mellom folkeviser, barnesanger , salmer, pop sanger, osv. Aspirantene (3-4. 
 klasse) lærer eget repertoar, får mulighet til å synge soloer og bruker ofte instrumenter på
øvingene. 

Om konsertene: Etter mye øving på skolen er det viktig at barna har mulighet til å vise seg frem til
familie og venner i konsertsituasjoner. Vi har ofte samarbeid med andre barnekor, skolekorps
eller er barnekoret er akkompagnert av profesjonelle musikere på disse arrangementene. 
I vårsemester har vi et samarbeid med Eidsvåg barnekor. På en øvingshelg i mai blir barnekorene
kjent med hverandre, lærer felles repertoar og viser seg frem på en felles konsert. Datoen står i
semesterplanen, 14. mai, andre detaljer som sted og program kommer fortløpende. 
Sædalen barnekor vil gjerne delta på Bergen Barnekorfestival som arrangeres vanligvis på
Torgallmenningen i starten av juni i regi av Ung i kor Vest. Informasjon sendes ut i løpet av våren.

Les mer om arrangementet i 2022 her: 
https://www.ungikor.no/nyheter-vest/bergen-barnekorfestival-2022

WWW.BERGENBARNEKOR.NO

MAI

JUNI

11. mai - øving
14. mai - øvingshelg (søndag) og konsert - felles
projekt med Eidsvåg barnekor
25. mai- øving 

 

8. juni - øving

15. juni- øving og sommeravslutning

 


