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Hørve Kirke søndag 9/12 kl. 14/Æglageret søndag 16/12 kl. 15
Til julekoncerterne synger Sangskaderne udvalgte sange fra julerepertoiret – se medsendte koncertprogram!
I år er der et par helt ny rytmiske ting på tapetet: Hver gang det bli'r vinter (af Helle Hansen). Og White
winter hymnal af Robin Pecknold.
Og så er der altid en 2-3 fællessange på programmet til Sangskadernes koncerter!
Sangskaderne er et rytmisk kor, som holder til i Holbæk. Vi er 44 sangere fordelt på 6 stemmer.
Sangskaderne er et seriøst arbejdende amatørkor. Under ledelse af Helle Nerup elsker vi at pusle om
detaljerne i musikken, så vi fremstår i vores bedste udgave ved vores 7-8 årlige koncerter.
I 2017 fejrede sangskaderne 25 års jubilæum!

Sangskaderne lægger stor vægt på et levende, musikalsk udtryk. Dette viser sig blandt andet ved, at vi
bestræber os på at synge uden noder til koncerterne for at have så tæt en kontakt til publikum (og dirigent)
som muligt. Det giver sig også udtryk ved, at der altid til vore koncerter er fællessange, der inddrager
publikum.
Vores dirigent Helle Nerup er uddannet i korsang og teambuilding på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Hun er endvidere uddannet rytmikpædagog og BA i musik fra Københavns Universitet. Udover at arbejde
som korleder i forskellige sammenhænge, underviser Helle i klaver, sang og kor i Musikskolen Holbæk
(hvor hun bl.a. har startet pigegruppen Voca Babes), og hun synger bl.a. i Helle Nerup jazztrio og i trio Les
Femmes Fatales. Og så har hun de senere år været fast medlem af der professionelle rytmiske kor KOLORIT

under ledelse af Niels Græsholm.

Helle siger om korsang: ”Musik er jo et universelt sprog, og at synge i kor skaber glæde og samhørighed
blandt mennesker på tværs af både køn, alder og social status. Når vi er sammen i musikken, kommunikerer
vi både intellektuelt og følelsesmæssigt, fysisk og eksistentielt. På den måde kan de positive musikalske
forbindelser skabe en glæde og fællesskabsfølelse, der rækker langt ud over musikken”.

Jul med Sangskaderne
Sangskaderne har gennem årene optrådt ved kirkekoncerter (fortrinsvis julekoncerter) i følgende kirker: Nr.
Jernløse, Hjembæk, Stigs Bjergby, Vanløse (adventskirken), Udby, Svinninge, Vig, Ågerup, Orø, Kundby,
Sdr. Jernløse, Kvanløse, Skt. Nikolai kirke i Holbæk (del af byarrangement op til jul 2006), Tuse, Skamstrup,
Asnæs, Tveje Merløse, Bregninge, Søstrup, Hørve
Sangskaderne har også givet julekoncerter på Holbæk Egnsteater, Holbæk Bibliotek - og på Ahlgade i
Holbæk. De sidste to år også julekoncert m. sangworkshop på Elværket.
Sangskaderne akkompagneres af Jesper Ankjær (keyboard) og Stig Andreassen (bas)

