
VOKALIAS  blev grundlagt ved en ung Grindsted Musikskole i 1979.  
Det vil i 2019 være 40 år siden. Dette 40 års jubilæum vil vi nu at fejre  
– SAMMEN med at Stig Møller runder 50 år som kordirigent – i alt 90 år!

KONCEPTET

2-dages arrangement med prøver på førstedagen 
og fest om aftenen. Andendagen har prøver om 
formiddagen og koncert om eftermiddagen. 

FØLGENDE KAN DELTAGE:
• Vokalias
•   1-2 venskabskor (Side by Side fra Struer og Øsekoret)

•  Musikskolens Underholdningsorkester  
(samme alder som Vokalias og fulgtes ad i alle årene)

• Et projektkor (se mere under ”deltagelse”) 

• Tidligere medlemmer af Vokalias
• VETMUK’ere (tidligere medlemmer af MUK)

• Børnekor-sangere til nogle fælles opgaver 
• 3-4 fremmede dirigenter

REPERTOIRET

vil være en blanding af forskellige musikgenrer og 
besætninger – fra mindre grupper (måske soli) til 
TUTTI (=alle), kor med og uden instrumenter samt 
musikalsk fra klassisk til rytmisk, folk til pop osv.  
– men forhåbentlig alt sammen noget, der vil vække 
glæde og begejstring såvel PÅ scenen som FORAN. 
Glimt fra de “90 år”. Kort sagt: En STOR oplevelse.

DELTAGELSE

Hvis man gerne vil synge med, men føler at den 
rustne stemme skal støves lidt af – eller man 
gerne vil supplere sin i øvrigt stadig velklingende 
stemme, så er der følgende muligheder:
•  PROJEKTKOR – kr. 200,- 

Onsdage fra den 1. marts til 15. maj  
(i alt 11 gange – alle dage kl. 19-21)  
samt den 17. og 18. maj 

•  EVENTKOR – kr. 100,- 
1. onsdag i 3 mdr.: den 6. marts, 3. april og 1. maj 
(alle dage kl. 19-21) samt den 17. og 18. maj

•  TUTTI-KOR den 17. og 18. maj – kr. 75,- 
• TILSKUER den 18- maj – din alder i kr.
Projektkor = åben for alle sangere.  
Eventkor og tuttikor = kun åben for øvede korsangere. 

Alle forudgående prøver foregår i Musikcentralen, 
Grindsted. Der vil yderligere være en pris for di-
verse forplejning.  Priserne ligger ikke fast endnu, 
men vil være meget brugervenlige.

FORELØBIGT PROGRAM

FREDAG den 17. maj
Ankomst 9.00-10.00
Prøve 10.00-12.00
Frokost 12.00-13.00
Prøver 13.00-17.30
Fest 19.00-??.??

LØRDAG den 18. maj
Ankomst 9.00-10.00
Prøve 10.00-12.00
Frokost 12.00-13.00
Prøver 13.00-14.30
Koncert 15.00-17.00

HVORDAN?

Tilmeldingsproceduren vil blive 
meldt ud snarligt. Der vil være 
mulighed for onlinebetaling 
med mobilepay eller bank-
overførsel. Tilmelding er først 
gældende, når det fulde beløb 
er indbetalt.

NB. Tilmeldingsblanketten  
har OGSÅ felter med  
“kan desværre ikke deltage, 
men vil gerne med på intra-
nettet” og “ha’ en god dag”,  
så stor opfordring til at melde 
 tilbage og komme i “databasen”.

YDERLIGERE INFO

Læs mere på www.vokalias.dk eller  
på facebook, hvor du finder begivenheden 
ved at søge “90 års Jubilæum – Vokalias”.

“90 års” jubilæum“90 års” jubilæum

17. - 18. maj 2019 i Viadukthallen i Filskov


