Korfestival Bornholm
Dato
Festivalen løber af stablen fra den 26. maj til 29. maj, 2022.
Deltagere
Festivalen har hvert år siden starten i 2008 haft støt stigende deltagerantal og havde i 2019
rekordtilmelding med 550 sangere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Nyhedsbreve
Op mod festivalen sender vi løbende nyhedsbreve ud, hvor vi skriver om praktiske
informationer, datofrister – næste nyhedsbrev, vores fremsendelse af materiale, returnering af
materiale, og hvornår I kan forvente at modtage jeres endelige program udarbejdet på basis af
jeres ønsker.
Repertoire
Ved korfestivalen bliver der arbejdet i 3 forskellige grupper/workshops med hver sit repertoire,
som alle korene, der deltager i den pågældende gruppe synger.
Vores dirigent under Korfestival Bornholm, Steffen Hyldig udvælger i oktober måned repertoire
til de 3 grupper (3 sange i hver gruppe) samt 2-3 fællesnumre, som alle sangere skal øve på.
Der bliver mulighed for at øve på fællesnumrene både fredag og lørdag i forbindelse med vores
koncertarrangementer.
Det er vigtigt, at hvert kor hjemmefra har lært stemmerne, både til den pågældende gruppe
samt fællesnumrene.
Ophold under festivalen
Under festivalen bor I enten i feriehuse eller hytter i et feriecenter, hvor der ”kun” bor deltagere
i Korfestival Bornholm. I feriehusene har vi beregnet, at I bor 4 personer i husets 2
dobbeltværelser med hver 2 enkeltsenge. Herudover er der opholdsrum med køkken, du/wc,
entre og egen gårdhave/terrasse til hvert feriehus. I hytterne bor I også 4 personer sammen,
men her er der ikke du/wc i hytten.
Der vil mod et tillæg være mulighed for at bo færre personer i husene/hytterne.
I Feriehus:
V/3 personer i hvert hus – samlet tillæg pr. person DKK 270,00 / NOK 380
- Svarende til 1 dobbeltværelse og 1 enkeltrum
V/2 personer i hvert hus – tillæg pr. person DKK 700,00 / NOK 990
- Svarende til 2 enkeltrum
V/1 person i hvert hus – tillæg pr. person DKK 1.485,00 / NOK 2.120
Beskrivelse af feriestederne kan I se på www.korfestival-bornholm.dk

Morgenmøder
Under opholdet holder vi hver morgen et møde på feriestedet, hvor I bor. Over en kop kaffe/the
bliver dagens program gennemgået, og I får mulighed for at stille spørgsmål samt få tips og ideer
til steder på Bornholm, der for jer vil være interessante at besøge.
Egne koncerter
Under festivalen har I mulighed for at få jeres egne koncerter eventuelt sammen med et andet
kor, såfremt I ønsker det.
Vi arrangerer meget gerne koncerterne, som altid er gratis for publikum. Samtidig sørger vi for,
at der udarbejdes program til publikum samt omtale og annoncering af koncerten/koncerterne i
de bornholmske medier.
Velkomstaften i ”Gudhjem Sangby”
Velkomstaftenen bliver i den smukke og særprægede by, der er anlagt direkte på det stejle
grundfjeld. Den historiske fiskerby er den perfekte ramme for masser af sang. Byens
restauranter, kirke, museer, silderøgeriet, skibet M/S Ertholm og cafeer åbner dørene for sang,
fællessang og optræden.
Der vil være kort afstand mellem sangstederne, så man bevæge rundt i løbet af aftenen – nyde
sangen, møde andre deltagere og naturligvis selv stemme i.
Fælleskoncerter og festaften
Vi arrangerer både fælleskoncerter og en altid festlig aften med god mad, vin og naturligvis sang.
Koncert i lokalområdet
I lokalområdet kombinerer vi øvelse af fællesnumrene med muligheden for en egen koncert,
hvor hvert kor får mulighed for at give smagsprøver på deres repertoire. Arrangementet foregår
fredag formiddag.
Sang i spektakulære rammer
Oppe på nordspidsen af Bornholm troner borgruinen Hammershus højt mod himmelen og
danner rammen om nogle flotte udendørs koncerter.
Som en hyggelig start møder I en af ”borgens beboere”, der har boet på Hammershus i flere
hundrede af år. Han kan levende berette om de spændende hændelser på borgen mellem
soldater, godtfolk, bønder og skidtfolk, som han kan huske fra ”sin barndom”.
På borgen vil der være 3 koncertsteder, og hvert kor har mulighed for en koncert på ca. 20
minutter. Før og efter korets koncert kan man gå rundt og høre de andre kor synge i de
historiske omgivelser. Koncertrækken finder sted fredag eftermiddag.
Fælleskoncert i Rønne
Til koncerten i Rønne om lørdagen vælger I på forhånd et fællesrepertoire blandt 3 mulige

fællesrepertoirer, der hver består af 3 sange. I øver fredag i forbindelse ”koncerten i
lokalområdet” og der ”finpudses” lørdag inden fælleskoncerten i Skt. Nicolai Kirke.
Finalekoncerten indledes med repertoiret fra hver af de 3 grupper og afsluttes med
fællesrepertoiret, hvor alle sangere fra de 3 grupper synger sammen i kirken.
Festaften
Efter den altid velbesøgte koncert i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, er det ved at være tid til festaften.
Der er mulighed for at skifte til ”civilt tøj” inden festaftenen begynder, hvor der under og efter
middagen vil være dans og musik krydret med indslag fra ”scenen er jeres”, (dobbeltscene) hvor
alle kor og deltagere har mulighed for at optræde på uformel vis.
Markedsføring af festivalen
Vi sørger for at festivalen bliver markedsført, annonceret og omtalt i de lokale medier – avis, tv
og radio samt diverse online kalendere. Herudover hænger vi plakater op på hele Bornholm.
Dette er blot en orientering om forløbet. Alle detailspørgsmål vil vi vende tilbage til i forbindelse
med den løbende information, som vi sender til jer.
Vi håber, at I kan anvende denne korte gennemgang i jeres videre planlægningsarbejde.

Med venlig hilsen
A/S Team Bornholm
Jacob Lund

