
	  

	  

Tirsdag	  d.	  26.	  april	  2016	  kl.	  19.30	  synger	  både	  Kulturrøddernes	  Kor	  og	  Sødal	  Happy	  
Singers	  til	  en	  dobbelt	  forårskoncert	  i	  auditoriet	  på	  Viborg	  Gymnasium.	  Der	  er	  gratis	  
adgang.	  
	  
To	  kor	  fra	  Rødding	  
Både	  Kulturrøddernes	  Kor	  under	  ledelse	  af	  Grethe	  Kvistgaard	  og	  Sødal	  Happy	  Singers	  
under	  ledelse	  af	  Anders	  Hjorth	  Nielsen	  kommer	  fra	  Rødding	  ved	  Viborg.	  De	  2	  kor	  har	  
sangglæden	  og	  den	  lokale	  forankring	  tilfælles,	  men	  er	  også	  ret	  forskellige,	  både	  med	  
hensyn	  til	  stemmesammensætning	  og	  repertoire.	  	  

Netop	  forskellighederne	  giver	  
basis	  for	  et	  bredt	  program	  og	  
en	  varieret	  oplevelse.	  Hvor	  
Sødal	  Happy	  Singers	  vil	  synge	  
pop-‐	  og	  gospelsange,	  så	  vil	  
Kulturrøddernes	  Kor	  synge	  en	  
række	  danske	  forårssange.	  
”På	  den	  måde	  supplerer	  vi	  
hinanden	  rigtig	  godt,	  så	  der	  er	  
musik	  for	  enhver	  smag”,	  
udtaler	  Grethe	  Kvistgaard	  om	  
koncerten.	  
	  
	  
	  

Begge	  kor	  synger	  sammen	  
Korene	  vil	  synge	  de	  sange,	  de	  hver	  især	  har	  arbejdet	  med	  i	  løbet	  af	  sæsonen.	  ”Vi	  har	  
desuden	  øvet	  to	  fantastiske	  sange,	  som	  vi	  vil	  synge	  sammen	  i	  løbet	  af	  koncerten,”	  fortæller	  
Anders	  Hjorth	  Nielsen.	  
Publikum	  får	  desuden	  
mulighed	  for	  at	  synge	  med	  på	  
nogle	  fællessange.	  
	  
I	  2012	  overtog	  Anders	  
kvindekoret	  Sødal	  Happy	  
Singers.	  Dengang	  var	  det	  
under	  LOF,	  men	  nu	  er	  de	  en	  
selvstændig	  forening.	  Koret	  
består	  af	  godt	  35	  kvinder	  og	  
øver	  i	  Rødding	  Kirke.	  	  
	  
Kulturrøddernes	  Kor	  har	  

eksisteret	  i	  over	  20	  år	  –	  alle	  år	  
under	  ledelse	  af	  Grethe.	  Det	  er	  
et	  blandet	  kor	  bestående	  af	  ca.	  40	  kvinder	  og	  mænd,	  som	  øver	  på	  Rødding	  Skole.	  	  
	  
Begge	  kor	  ser	  frem	  til	  at	  fejre,	  at	  foråret	  er	  på	  vej	  samt	  dele	  glæden	  ved	  at	  synge	  sammen	  
ved	  forårskoncert	  i	  auditoriet	  på	  Viborg	  Gymnasium.	  Der	  er	  gratis	  adgang.	  
	  
	  
Dobbelt	  kor-‐forårskoncert	  tirsdag	  d.	  26.	  april	  2016	  kl.	  19.30	  i	  auditoriet	  på	  Viborg	  
Gymnasium	  og	  HF	  (Skaldehøjvej	  12,	  8800	  Viborg).	  Der	  er	  gratis	  adgang.	  
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