
 

 

 

 

 

SAG d. 29.05.17 

 

 

 

Til 5. kl. solister, alle syngende drenge i 6., 7. og 8. kl. samt hele mandskoret. 

 

Fredag den 23. juni kl. 19.30  har Københavns Drengekor midsommer-koncert i Tivolis koncertsal med efterfølgende bålsang 

ved søen, som også nævnt i prøveplanen. Se yderligere oplysninger om koncerten på korets hjemmeside: www.kdk.dk 

Foruden Københavns Drengekor medvirker Storstrøms ensemble samt tenor Gert Henning Jensen. Dirigent Ebbe Munk. 

 

Program:  I SOMMERNATTENS DYB – N.W. GADE 200 år 

 

Billetter:  Adgang til Tivoli. Billetter www.tivoli.dk.  
 
Påklædning:  Drenge: korskjorter, matrosbukser, sorte strømper og pæne sorte sko til koncerten – 

  matrosbluse medtages til bålsangen. 

  Herrer: Smoking, alm. skjorte (skjulte knapper) og butterfly. 

Fredag d. 23.06.   
 

kl. 15.30 Tivolis indgang i Bernstorffsgade. (Lige over for Hovedbanegården). 

kl. 16.00-17.30 Prøve tutti i koncertsalen. 

kl. 17.50-18.10  Lydprøve ved Tivoli-søen (herrer møder ved bagscenen – husk adgangskort)  

  kl. 19.30 Koncert i salen 

   Efter koncerten følges koret til Tivolisøen til et afspærret område. 

  kl. 21.30 Lurblæsning ved Tivoli-Garden 

  ca. 21.35 Bålet tændes og koret skal synge Midsommervisen og 3 andre sange 

  ca. 21.55 Koret følges retur til Koncertsalen/Lumbyesalen 

  ca. 22.00 Alle har fri ved personaleudgangen bag Koncertsalen (ved veteranbilerne) 

   

   

Mødested drenge: Tivolis indgang i Bernstorffsgade. (Lige over for Hovedbanegården). Derfra går vi samlet 

  til personaleindgangen i Tietgensgade. Vi har adgangskort til alle. 

Ophold i pauser: Drenge: Lumbyesalen   herrer: orkestergarderoben. 

 

Medbring:  En solid madpakke og drikkevarer fredag d. 23.6.(koret sørger for ekstra drikkelse). 

En bog, et blad eller spil til stille underholdning i pauser.  

  Drengene skal møde i korskjorte, sorte sokker og sorte sko, matrosbluse medbringes. 

  Tag gerne en jakke eller paraply med afhængig af vejret. 

Hvis vejret tillader det, får drengene evt. lov til at gå rundt i haven i pausen lige inden 

koncerten. Dog må der ikke prøves forlystelser eller spises store is inden koncerten. 

 

Med venlig hilsen 

Ebbe, Simon, Tine og Per 

http://www.kdk.dk/
http://www.tivoli.dk/

