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Velkommen

Velkommen i Århus
Gospel Singers
en i et
Vi er glade for at byde dig velkomm
forskelligtil
s
plad
rummeligt fællesskab med
r fra livets
arte
frikv
hed. Når vi mødes, holder vi
fællesog
n,
ikke
stress og jag , vi nyder mus
om det
r
kke
sna
skabet – ja vi er mange, der
ugentlige gospelfix!
åbent kor
Århus Gospel Singers (ÅGS) er et
er ikke
hold
Vi
for alle med lyst til at synge.
til din
krav
n
optagelsesprøver og har inge
sanglige formåen.
kan du ikke
Koret øver tirsdage fra kl. 19-21 de arbejdsslen
vek
.
være med hver gang fx pga
en.
omm
tider, er du stadig meget velk

Om koret
tede koret
Korets dirigent Rune Herholdt star
ring 60
omk
vi
i februar 2008. Dengang var
!
200
sangere – nu nærmer vi os
og
Koret synger trestemmigt moderne
der det
ken
vi
traditionelt gospelmusik, som
.
land
fra gospelmusikkens hjem
ester er nyt
Det er let at synge i ÅGS, hvert sem
skal altså
du
ge
og byder på mange nye san
af sange!
log
kata
ikke læse op på et langt bag
t… ikke kun
Din stemme gør en forskel i kore
sammen
er
vi
når vi synger, men også når
t, men alt
kore
i
gt
socialt. Du har ikke mødepli
t humør,
god
og
rgi
hvad du giver i koret af ene
!
igen
lover vi, at du får 10-fold
te som ny
Det kan være overvældende at star
e, men
alen
mer
i koret, specielt hvis du kom
dig
føle
at
til
dig
vi gør hvad vi kan for at få
velkommen.

n og tager
Goddaw’erne står hver tirsdag i døre
imod dig med åbne arme!
goddaw’erne
Stil endelig alle dine spørgsmål til
– det er det de er der for.
Som ny i koret bliver du inviteret
eksklusive Velkomstmiddag!

til den

esspisning.
1. tirsdag i måneden holder vi fæll
kr. pr. gang)
(70
Fællesspisning betales kontant.
ating og
CafeDeluxe inviterer dig til speedd
in efter
rødv
og
lagkagebanko eller bare til ost
kor-øverne!

Hold dig opdateret
t bliver
Datoer, sociale tiltag og andet god
annonceret mange steder.
e ved at
Hold dig opdateret på det vigtigst
hjemmepå
tilmelde dig vores sms-service
s facebook
vore
siden og ved at blive en del af
gruppe!
også hente/
På www.aarhusgospel.dk kan du
datoer og
r,
erie
se noder, tekster, øvetoner, gall
meget andet.

Infobord
elde dig
Ved infobordet i kirken kan du tilm
lles(Fæ
ter.
vores forskellige arrangemen
er også
Det
)
spisning, koncerter, lejrture mm
pelgos
for
her, du kan lægge reklameflyers
vil
e
gern
relaterede arrangementer, du
fortælle om!

Årets gang
Året er inddelt i et fo
rårs- og efterårssem
ester. Vi
mødes mellem 15-1
7 gange pr semeste
r. Hvert
semester afsluttes
med en koncert sam
t en
gospelgudstjeneste
eller koncert midtve
js.

Tilmelding
Syng med to gange
og meld dig derefte
r ind i
koret, hvis du ønsk
er at fortsætte! Tilm
elding sker
tirsdage ved tilmeld
ingsbordet i kirken
og gælder
et halvt år/1. semes
ter af gangen.
Find de aktuelle prise
r på aarhusgospel.dk
under
KOR-FAQ.

Navneskilte
Ved tilmelding får du
udleveret en keyhan
ger
med navneskilt. Tag
navneskiltet på
når vi mødes – så ka
n din nabo nemmer
e huske
dit navn!
Århus Gospel Singer
s holder til i Citykirk
en
Århus’ lokaler. Cityk
irken er en frikirke
m
ed
samme bekendelses
grundlag som folke
kirken!

Århus Gospel Singe

(Citykirken Århus)
Viborgvej 173
8210 Århus V

rs

info@runeherholdt.
dk
Tel: 519 40 518
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