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Nyt familiekor på Vesterbro – byens eneste af sin slags
Teatret Zeppelin starter tirsdag den 11. september et nyt kor for børn fra 7 år og deres voksne. Der er
ingen krav til niveau og erfaring. Man skal bare have lyst til at synge og opleve det unikke fællesskab, der
opstår under fællessang. Sangaftnerne ledes af den erfarne korleder Line Busk Stehr. De to første
tirsdage er gratis åbent hus-prøver.
Fremover vil lokale børn og deres familier, forældre, bedsteforældre, søskende, naboer og venner hver
tirsdag kl. 18-19 mødes på Teatret Zeppelin og synge sammen i teatrets skiftende scenografier midt på
scenen. Lige nu søger Teatret Zeppelin deltagere til koret, som har opstart i september. Idéen er, at børn og
voksne skal ankomme sammen og lære nye sange og sangteknikker i et stærkt fællesskab.
En fællesoplevelse med stor værdi
Baggrunden for at oprette koret er ønsket om at skabe en aktivitet at være fælles om, fortæller Teatret
Zeppelins kunstneriske leder Mie Brandt: ”Ligesom med vores teaterforestillinger er målet at give børn og
voksne en oplevelse, de kan være fælles om. I teatret er man tilskuer, i koret er man udøvende. Det er en
aktivitet, der bringer barn og voksen tættere sammen, hvor de ser nye sider af hinanden og lærer hinanden
bedre at kende. Jeg husker selv, hvordan jeg som barn elskede, når vi skulle ud og lave noget sammen i
familien, især noget kreativt. Samvær omkring en aktivitet er sådan et skønt friskt pust i dagligdagen.”
Bydelens eneste familiekor
I København findes der ikke et kor med samme koncept, som det nye familiekor på Vesterbro. Det er en
unik mulighed for at synge sammen. Målsætningen er, at koret skal kunne optræde ved forskellige
lejligheder og på den måde bidrage til teatrets kunstneriske ånd. Det kræver lidt arbejde, men det bliver
sjovt, fortæller Teatret Zeppelins PR-chef Lasse Frank og uddyber: ”For at få det hele løbet godt i gang,
tilbyder vi den første sæson meget billigt. De to første tirsdage er gratis, herefter koster det 600 kr. for
voksne og 400 kr. for børn. Det er langt under prisen for lignende kor og musikskoler.”
Korleder med bred erfaring
Line Busk Stehr spiller klaver og dirigerer koret hver tirsdag. Hun er uddannet korleder og har bred erfaring
med børnerytmik og kor i bl.a. Kenya, Stockholm, Vietnam og Danmark. Nu er tiden kommet til at indtage
Vesterbro: ”Jeg glæder mig virkelig meget til at være med til at starte det nye familiekor på Teatret
Zeppelin. Jeg elsker simpelthen kor for alle, hvor det vigtigste er sjov, samvær og sang”.
Mere samvær i dagligdagen
Kunstnerisk leder Mie Brandt opfordrer alle interesserede til at tjekke koret ud – for sangens og ikke mindst
fællesskabets skyld, fortæller hun: ”Børn og voksne bør lave mere sammen! Vi er så travle og adskilte i
hverdagen, så det her er et forsøg på et samlende projekt, der bringer input og glæde med sig.”
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Koraften hver tirsdag kl. 18:00-19:00 på Teatret Zeppelin i Valdemarsgade 15 på Vesterbro
Første gang er den 11. september kl 18:00. De to første tirsdage er gratis åbent hus-prøver
Koret er for børn fra 7 år med voksne/unge fra 16 år, ikke for uledsagede børn.
Sæsonen går fra 11. sep. – 14. maj (2018/19), i alt 32 gange.
Prisen for en sæson er kr. 600,- for voksne og kr. 400,- for børn under 18 år.
Tilmelding foregår ved at skrive til mie@zeppelin.dk
Mere info fås på www.zeppelin.dk/familiekor
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