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DIN DANSKE SANG
Carl Nielsen og Kai Hoffman skrev toner og tekst til linjerne Så syng
da, Danmark, lad hjertet tale, og det er netop det, DR PigeKoret ønsker
med denne nye koncertrække – at sætte fokus på de danske sange, der
ligger dybt i os alle sammen. De er blevet sunget for os som små, og vi
synger dem selv for vores små. De løber i vores blod og giver os en fælles
forståelse af at være dansk og at høre til.
Den danske sangskat tilhører ikke DR PigeKoret eller nogen anden
bestemt institution. De tilhører os alle sammen og lever kun i kraft af,
at de bliver sunget i børneværelserne, på højskolerne, ved fester, ved begravelser, ved lejrbålet, på stadion – mange flere steder, end man måske
lige skulle tro. DR PigeKoret ønsker med ”Din Danske Sang”, sammen
med musikalske gæster, at værne om de historier, minder og følelser, der
knytter sig til de danske sange.
Læserklubben tager til København for at synge med det dygtige pigekor søndag 7. april.
Bussen fra Sørens Rejser kører fra Silkeborg, Ikast og Herning mellem
kl. 08 og 09.
Frokostpakke og kaffe nydes et passende sted inden vi når København
og DR´s flotte koncerthus.
Klokken 14.00 er der koncert, som vi nyder fra Terrasse F.
Efter en dejlig musikoplevelse køres mod Fyn, hvor vi holder ind på
Gelsted Kro og spiser en to-retters menu.
Tilbage i hjembyerne mellem kl. 21 og 22.

Prisen inkluderer:
• Buskørsel i 4* bus
• Frokostpakke
• Billet til Koncerthuset
(Terrasse F)
• To-retters menu på Gelsted Kro
Bestemt plads i bussen kan
reserveres for kr. 50,Teknisk arrangør:
Sørens Rejser
Tilmelding til Læserklubben
Deltagerbrev med praktiske
oplysninger sendes senere.

