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Invitasjon 
 

 

 

 

Egner i 100! 

 

 

 
 

Barnekorturné til Stavanger og Bergen  

19-21. oktober 2012 
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Ung i Kor inviterer alle 
barnekor med 
medlemmer i alderen 4-
10. klasse til turné 
sammen med Forsvarets 
Musikkorps Vestlandet 
19-21.oktober 2012. 
Sammen skal vi synge sanger fra Torbjørn Egners 
fantastiske verden. Konsertene er en markering av 
Egners 100 års jubileumsår. HURRA! 

 

Forsvarets Musikkorps 
Vestlandet er et 
profesjonelt musikkorps 
og vi får synge sammen 
med 30 fantastiske 
musikere i toppform. 
Musikken er spesielt 

arrangert for Forsvarets Musikk i forbindelse med 
jubiléet og vi kan glede oss til kjente og kjære og 
kanskje noen ukjente Egner-perler! Elin Aase fra 
Stavanger er kormester og er ansvarlig for arbeidet 
med koret på turnéen. 
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Program (foreløpig) 

Fredag 19. oktober 

17.oo-21.00 prøver i Stavanger 
 

Lørdag 20. oktober 

10.00-14.00 prøver i Stavanger 

15.00 KONSERT STAVANGER KONSERTHUS 

16.30 Reise til Bergen 
 

Søndag 21. oktober 

11.00-14.00 prøver i Bergen 

15.00-16.30 KONSERT I GRIEGHALLEN 

Ung i Kor – Vest vil organisere 
overnatting og måltider på 
prosjektet. Vi vil også arrangere 
reise fra Stavanger til Bergen på 
lørdag for de som ønsker det. 
Reise til Stavanger fredag og fra 
Bergen på søndag må korene 

bekoste selv, men vi vil være behjelpelige med å 
ordne felles transport dersom korene ønsker det. 
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Seminar  

28-29.september vil vi arrangere seminar for å øve 
på musikken. Vi vil arrangere et seminar i 
Bergensområdet og et i Stavanger/Sandnesområdet. 
Seminarene plasseres etter hvilke kor som melder 
seg på. Timeplanen blir fredag kl 17-21 og lørdag kl 
10-17. Detaljene kommer senere, men sett av 
datoer. Kor som bor langt fra byene kan fritas fra 
seminaret etter avtale. 

Påmelding 

Påmelding skjer på vest.ungikor.com 
innen 15. juni. Påmeldingen er 
bindende, men korene kan gjøre 
mindre justeringer på antall 
deltakere frem til 1. september 
(maks 10% reduksjon) 

Pris 

Deltakelse på prosjektet koster kroner 500,- per 
deltaker. Faktura sendes ut 1. september. 
Påmeldingsavgift refunderes ikke. 
 

Velkommen til bursdagsfest! 


