Her kan du finde os ...

W

Vores egen: www.shoutgospel.dk

W

Gospelnation: www.gospelnation.dk

www.facebook.com/Shout-Gospel-VoicesFrederikssund-Gospelkor-2405692236141444/
HER ØVER VI ...
Græse kirkelade, Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund

VI SYNGER FOR DIG - OG DIG ..
BLÅ NAT i Jægerspris
Frederikssund Festival
Pinsegudstjenesten på Kalvøen
Himmelske dage, Boxen i Herning
Tivoli Gospel Festival
lokalt i Græse Kirke
... Og mange andre steder

Velkommen til

I SHOUT Gospel Voices vil du opleve glæde og begejstring for sangen i et varmt
og dejligt fællesskab.
Du er velkommen til at møde op i begyndelsen hver sæson (forår eller efterår) og
mærke stemningen.
Om du har sunget før eller er nybegynder er uden betydning, blot du er fyldt 15 år.
Det vigtigste er at du kan lide at synge. Så prøv det af!

Koret øver torsdage
Fra kl. 19:00 til kl. 21:30
Dog ikke i skoleferier og på helligdage

Korleder Mads Andersen
Mads er uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium.
Specialer i bl.a.:
- Gospelmusik
- Undervisning
Læs mere:
www.mads-andersen.dk

Vil du vide mere om SHOUT Gospel Voices
Koret består i dag af ca. 70 glade sangere fordelt på tre stemmegrupper. Optagelse
af nye medlemmer sker ved sæsonstart, februar og september - du er også meget
velkommen.
Der er rigtig megen glæde og varme at hente i gospelsangen, uanset om du er den
der synger, eller den der lytter.
– kom selv og mærk efter.
Ønsker du information om koret og korets aktiviteter kan du kontakte Pernille
Guldberg, eller se under “Find os”, på vores hjemmeside (Se bagside).

Kontingent mv.
Når du har bestemt dig for at blive medlem og betalt kontingent. Du finder info
vedr. Betaling, og beløb på vores hjemmeside (Se bagside)
Efter du er blevet medlem, anbefales det at du anmoder om optagelse i vores
gruppe på Gospelnation (Se bagside).
Shout Gospel Voices interne gruppe.
I den interne-gruppe finder du også alle tekster, lydfiler, events og andre rigtig gode
oplysninger om koret.
Sopraner, og alter er på skift ansvarlige for kaffe og evt. restoprydning efter en
aktivitet.
Tenorer er ansvarlige for udstyr på alle dage, hvor der ikke er indhyret lydfolk.

Vigtigt!

Vis hensyn og
undgå ALTID parfume!

Vi er mere end et Gospelkor
Medlemmerne af koret fortæller samstemmende, at man bliver afhængig af
fællesskabet og den gode stemning. Hvis man er trist, går man med garanti
glad hjem.
Af mange betragtes koret som et fristed, hvor man helt uforpligtende kan indgå i
et sangfællesskab, som trods det kristne budskab, ikke stiller krav til den enkeltes
overbevisning.
Man kan komme som man er og man kan byde ind med det man kan.
Man går helt sikker rigere hjem.
Der er en masse plads til latter og fordybelse.

