Bør nekor
festival

For alle børn i 1. - 7. klasse



1.-2. februar 2013

Bethesda
Rømersgade 17



København

imusik.dk/bkf • musik@imh.dk • tlf. 82 27 12 15
Arrangør: Indre Missions Musiksekretariat og
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Medindbyder: LM Musik og LM Kids

Velkommen
Velkommen på Børnekorfestival, et par dage med masser af sang, musik og sjov for alle sangglade børn i 1. - 7.
klasse. På festivalen er der et kor for 1. - 4. klasse og et
for 5. - 7. klasse, og så synger vi alle med i fælleskoret.
Inviter gerne venner og klassekammerater med, så vi kan
blive rigtig mange.
Vi slutter af med en flot koncert
sammen med festivalbandet, hvor
forældre, søskende, bedsteforældre og venner er velkomne. Koncerten bliver optaget, så du kan
bestille en cd og få den tilsendt
efter festivalen.
Inddeling i grupper
Alle deltagere inddeles i grupper
efter hvilken klasse, børnene går i:
1. - 4. klasse og 5. - 7. klasse.
Børnene spiser sammen i grupperne. Der er en voksen i alle grupper.
Afhentning på Nørreport Station
Børn, der kommer alene med toget, kan blive hentet på Nørreport
Station, foran kiosken. Dette markeres på tilmeldingen.

NB! Det er vigtigt at give besked
om afbud, så vi ikke skal bekymre
os, hvis børnene ikke ankommer
ved stationen.
Voksne deltagere
Generelt forventer vi, at alle børn
kan klare sig selv, men vi ser gerne, at nogle voksne deltager i hele
festivalen sammen med børnene.
Vi forventer, at voksne deltagere:
• Er gruppeleder (evt. sammen
med en anden) og har ansvaret
for en gruppe børn, både omkring spisning og overnatning
sammen med børnene.
• Deltager i de opgaver, der kan
blive på festivalen.

Program
Fredag
18.30 Ankomst
19.00 Velkomst og øvelse
20.30 Aftenforfriskning
21.30 Andagt og godnat til de mindste (1.-4. klasse)
21.30 Juniortræf
22.30 Godnat til de største (5.-7. klasse) og voksenhygge
Lørdag
8.00 Morgenmad
9.15 Morgenandagt og festlig opvarmning
Øvelse inkl. pause og en forfriskning
12.00 Frokost
13.15 Øvelse
14.15 Udendørs aktivitet
15.30 Forfriskning
16.00 Generalprøve
17.30 Aftensmad
19.00 Koncert. Kaffe m.m.
21.00 Afrejse

Information
• Medbring: Sovepose, liggeunderlag, toiletsager, hjemmesko og
udendørstøj.
• Der kan ikke købes slik på festivalen (tag lidt med hjemmefra),
men der bliver mulighed for at
handle i en 10’er-butik ved siden
af Bethesda.
• Bethesdas adresse:
Rømersgade 17, 1362 København K.
• Festival-leder:
Musikkonsulent Filip Skjerning, tlf.
4497 6996 / 2993 6996, email:
filip.skjerning@indremission.dk
• Alle er velkomne til koncerten kl.
19.00 lørdag aften - gratis adgang. Gæster kan købe en kop
kaffe m.m. bagefter.
• Minde-cd fra koncerten kan bestilles for 70 kr.

• Priser (incl. t-shirt):
Pr. barn: 195 kr.
Pr. voksen: 100 kr.
Gebyr ved tilmelding efter 17.
januar: 40 kr.
Betaling foregår med dankort
ved tilmelding. Pengene trækkes i
januar.
Deltagerinformation udsendes
på e-mail cirka en uge før festivalen.
• Kor og klubber opfordres til at
søge tilskud ved kommune, menighedsråd eller IM-samfund.
• Skriftlig tilmelding på:
www.imusik.dk/bkf
eller kontakt Indre Missions
Musiksekretariat: tlf. 8227 1215,
email: musik@imh.dk
• Festivalens hjemmeside:
www.imusik.dk/bkf
• Tilmelding åbner 13/12-2012.
Billigst indtil 17/1-2013.

