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Voksenkor ved kirken, korlederbogen Peter Lindhardt Toft Hent PDF Forlaget skriver: Målgruppen er de
mange frivillige voksenkor, der virker i og ved landets kirker, samt andre blandede kor der af og til medvirker

ved sognearrangementer og gudstjenester.
Hæftet indeholder overvejende musik af ny eller nyere dato. Repertoiret er udvalgt, så en del satser

imødekommer behovet for satser til kirkeåret, og en del er til brug ved sang- og sognearrangementer under
emnerne; året, kærlighed og eksistens.

Stilistisk spænder musikken fra traditionelle salmer, viser til rytmiske sange og salmer.
Mange kor har problemer med at skaffe herrer nok, til at lave et velafbalanceret firstemmigt kor. Derfor er alle

satser i denne udgivelse arrangeret for sopran, alt og bariton, SAB.
Voksenkor ved kirken indeholder både a cappella-satser og satser med klaverledsagelse.

I sin helhed er Voksenkor ved kirken et bud på nyt trestemmigt repertoire til voksenkoret, der virker i kirkens
rammer.

Korlederbogen
Korlederbogen indeholder partiturer med samtlige stemmer, sidehenvisninger til korhæftet, forord, diverse
registre og et afsnit med tips og idéer til de enkelte satsers fremførelse og andre værdifulde oplysninger om

samme.

Korhæfte
Korhæftet indeholder korstemmer med becifring og samtlige vers, som ikke nødvendigvis står i

Korlederbogen.
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