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INFORMATION
til nye sangere
 VÆRD AT VIDE OM MANDSKORET
Som det fremgår af navnet er der tale om en forening med en formand og en bestyrelse.
Dens virksomhed er baseret på bestemmelser som er fastlagt i foreningens vedtægt. Der
afholdes en årlig generalforsamling såvel som en årlig stiftelsesfest. Foreningen der er
upolitisk, har som formål at tilbyde sangundervisning og at fremme interessen for
mandskorsang ved at tilbyde interesserede mænd at dyrke denne aktivitet. Samt ved
afholdelse af sammenkomster for foreningens medlemmer at virke for god selskabelighed blandt disse. Sangundervisningen er i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser et åbent tilbud for alle.
 BÅDE MÆND OG KVINDER KAN OPTAGES
Mænd over 18 år kan opnå et aktivt sanger-medlemskab efter først at være underkastet
en sangprøve af dirigenten og godkendt af denne. Både mænd og kvinder over 18 år kan
opnå almindeligt medlemskab af foreningen. Koret er et amatørmandskor som for tiden
(sommeren 2014) tæller 45 aktive sangere. Koret har deltaget, og deltager fremdeles, i
en uendelig række af sanglige begivenheder, store og små, i såvel indland som udland.
Der er gode forbindelser med mange venskabskor, og der er en livlig rejseaktivitet. Repertoiret har gennem årene indeholdt et varieret udbud af kirkelig og verdslig kormusik.
Hans Lindberg-Jensen er foreningens formand og Ole Jørgensen er mandskorets dirigent og professionelle grundlag.
 DEN UGENTLIGE ØVEAFTEN MV.
Torsdag er den faste, ugentlige øveaften. Mødetiden er klokken 18.30 i Nordvangskolens aula, Sofielundsvej 120, Glostrup. Herudover kan der blive brug for ekstra øvetimer i sæsonens løb. Sæsonen går fra primo august til den 15. juni det følgende år. I
september måned afholder koret som regel en samlet øve-weekend, så vidt muligt i form
af et eksternatophold. Der kan påregnes hjemmearbejde. Via foreningens hjemmeside intranetdelen - har sangerne adgang til korets digitale node- og lydmateriale.
Ventet fravær fra øveaftener mv. skal meddeles til arkivaren Hans Frederiksen, tlf. 22
66 83 76, eller mailto hansfred38@gmail.com
 INDMELDELSE, UNIFORMSINDSKUD OG UNDERVISNINGSGEBYR
Dirigenten bestemmer sammen med repræsentanter for sangudvalget, hvilken stemmegruppe, et nyt aktivt sangermedlem skal placeres i. Efter stemmeprøven og en prøvetid
på tre måneder, finder den egentlige optagelse sted. Ved optagelsen i foreningen betales
et uniformsindskud på 300 kroner og der udleveres en sort butterfly og et rødt pyntelommetørklæde.
vendom…

–2–
forts…
Disse beklædningseffekter forbliver foreningens ejendom og skal tilbageleveres ved udmeldelse. Foreningens økonomiske udkomme hidrører dels fra Folkeoplysningslovens
tilskud som administreres af kommunen, og dels fra medlemmernes egen-betaling,
benævnt undervisningsgebyret. Undervisningsgebyret fastsættes af generalforsamlingen
og udgør fra foreningsåret 2015 450 kroner pr. kvartal. Kontingentet for passive medlemmer er 150 kroner pr. år. Samlet årligt kontingent for et aktivt og et passivt medlem
er således 1.950 kroner.
 KVALITETSMÅL
Et vist nodekendskab er en fordel men er ikke en betingelse. Der forudsættes derimod
en høj grad af disciplin og engagement i korarbejdet. Man går til opgaven med interesse,
alvor og respekt. Først da kan de bedste resultater opnås, og så er det en fornøjelse at
være medlem af Glostrup Sangforenings Mandskor.
 PÅKLÆDNINGEN
Uniformsgrundlaget ved koncerter og festlige lejligheder er sort smoking. Smokingskjorten, som skal være hvid (en almindelig hvid manchetskjorte accepteres, kortærmet
hvid sommerskjorte anvendes kun efter nærmere aftale). Smokingskjorten skal være
forsynet med sædvanlig flip (ikke knæk-flip). I forbindelse med smoking og hvid smokingskjorte anvendes
sort butterfly og rødt pyntelommetørklæde.
Der må kun anvendes de udleverede effekter. Smoking er dog sangerens egen. Såvel
som sko og strømper som begge dele skal være sorte. GS-sangernål/årsnål må bæres.
Der anvendes ikke skærf. Der kan forekomme situationer hvor sangerne optræder i
almindelig daglig – altså individuel – påklædning.
Formanden eller stagemanageren meddeler i god tid forud for ethvert fællesarrangement
hvilken påklædning/uniformering, sangerne skal anvende.
God fornøjelse

Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
Hans Lindberg-Jensen
Tlf. 61 50 80 41
Bestyrelsesmedlemmer
Peter Baunsøe, næstformand, tlf. 45 85 38 38
Finn Blak Pedersen, kasserer, tlf. 40 94 58 36
Jan Friberg Knudsen, hjemmesideansvarlig tlf. 21 76 36 72
Flemming Reib, sekretær og markedsføring, tlf. 43 45 07 82
Poul Thomsen, best.medl., tlf. 44 97 61 14
Få flere oplysninger på hjemmesiden
www.gs-mandskor.dk

