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Til:  Vulkan Odense. 

Orla Drejer. 

Adr. Syvstjernen 27. 5330. Munkebo 

     Randers d. 27.03.2018 

 

Invitation til Metalsangkorenes sangerstævne 2019 i Randers 

 

Kære Metalsangere  

Metalsangkoret Scandia vil hermed invitere til sangerstævne i Randers lørdag d.11. maj 2019 I Arena 

Randers, hvor vi har planlagt følgende program for afvikling af dagen. 

Indholdsfortegnelse  

• Program for dagen 

• Pris for deltagelse  

• Overnatning: Se også bilag 1 

• Fællessange til koncerten 

• Korenes egne bidrag til koncerten 

• Tilmeldingsfrist 

• Adressen for afholdelse af sangerstævnet 

• Metalsangkorets kontaktpersoner for evt. spørgsmål  

 

_______________________________________________________________________ 

Program for dagen.: 

Tidspunkt   Aktivitet  

 08.00   Morgenbord og velkomst  

 09.30   Sangerne øver fællesprogram / arr. for damerne 

 12.00   Frokost  

 13.00   Sangerne øver deres eget program 

 14.00   Koncert 

 15.30   Kaffe / The  

 16.15   Klargøring til aftenfesten 

 18.00   Aftenfesten  

 01.00    Natmad og godnat  
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• Der vil være musik under aftenfesten  

• Der kan købes drikkevarer under hele arrangementet   

• Der må ikke tages drikkevarer med ind på Arena Randers området 

• Der kan forekomme ændring til ovennævnte, derfor vil det endelige program være at se på 

de opstillede monitorer og de på dagen udleverede programmer.  

 

 Pris pr. deltager 

Prisen pr. person er 500 kr.  

• Betaling indsættes på følgende kontonummer i Sparekassen Kronjylland og mærkes 

med oplysning om hvilke kor som indbetaler 

Konto nummer 9333 0012663137 

Overnatning  

Metalkorene skal selv booke og betale for overnatning og til hjælp for dette kan Event 

Randers tilbyde deres hjælp. 

Vi har vedlagt en guideline som i kan bruge for at sikre jer overnatning. Vi vil dog anbefale jer 

at booke i god tid, da Randers ikke har et overtal af hoteller. Se vedhæftet fil    

Bemærk 

For de sangere som ikke ønsker at overnatte kan vi tilbyde omklædningsrum til aftenfesten.   

 

Fællessange til koncerten 

Metalsangkoret Scandias sangudvalg har valgt følgende fællessange til koncerten under 

temaet ”Randers til Vandet”  

1. Kamp og Pramdragers sang (Uddrag fra Watermusic, tekst og musik af Nanna 

Øland,(Ohland) opført i Randers i september 2017. 

2. Riverside (tekst og musik Agnes Obel) 

3. Old Man River (Musik Jerome Kern, Tekst Oscar Hammerstein II)  

Vi fremsender de nødvendige noder i 1 eksemplar af alle 4 stemmer i slutning af april, korene 

må selv sørge for at mangfoldiggøre noderne i de nødvendige antal. 

 

Korenes egen bidrag til koncerten  

Hvert kor må medbringe max 3 sange, som eget bidrag til koncerten som tilsammen må vare 

10 minutter.  

Korene bedes meddele Metalsangkoret Scandia hvilke sange de selv vil underholde med 

under koncerten med oplysning om komponist og tekstforfatter. Dette bedes oplyst senest 

oktober 2018. 

Info sendes til: 

mailto:bjornerikbjorn@yahoo.dk
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Vi gør opmærksom på at alle sangene efter stævnet vil blive indberettet til KODA, 

jævnfør vi er arrangører af dette stævne.  

Til aftenfesten er der frit slag på underholdningen, så hvis korene har et indslag så skal det 

kun informeres til den person som skal styre aftenen.   

Tilmeldingsfrist 

Tilmelding og betaling til arrangementet skal ske senest 1. marts 2019  

Bemærk 

Tilmeldingen er bindende fra 15. marts 2019 og herefter kan det indbetalte beløb ikke 

refunderes, da vi i vores aftale kontrakt har et lignende krav  

Kontaktpersoner 

Såfremt korene har spørgsmål til dette stævne kan de kontakte følgende personer: 

 

Adressen for stævnet 

Arena Randers 

Fyensgade 1 

8900 Randers C  

Anmodning 

Vi anmoder korene om at give et estimat om hvor mange som vil deltage fra de enkelte kor, 

dette er IKKE bindende, men en oplysning som vi kan bruge i vores PR op mod stævnet. Info 

sendes til Bo Rasmussen senest 1. august 2018, se hans mailadresse under tilmeldingsfrist / 

På forhånd tak 

 

 

 

 

Med sanger hilsen 

 

Bestyrelsen  
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