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10. september 2018 
 
 
 
Kære forældre til alle syngende drenge i 5. klasse, 
 
Vi er nu i gang med det nye skole- og sangår, og derfor følger her en række vigtige 
informationer og meldinger til jer og jeres drenge. 
 
Solisthold  
Vi har dannet et solisthold på 5. årgang. 
 
Det har været en fornøjelse at høre de meget velsyngende drenge og det har været 
svært at vælge nogle drenge frem for andre. Det har været vigtigt at sammensætte et 
hold der ikke er for stort. 
 
Vi glæder os til at arbejde med alle drengene i både sangtimer, kirkesang og på det nye 
solisthold, som kan ses i vedhæftede fil. 
 
Som det tidligere har været nævnt, kan holdet ændre sig i løbet af sæsonen. 
 
Solistundervisningen starter tirsdag den 11. september kl. 8.15. 
 
Forældremøde  
Vi afholder forældremøde onsdag den 10. oktober kl. 16.00-17.00 på lærerværelset 
(lok. B110). På mødet kommer vi ind på 5.klasse drengenes korarbejde i sæson 2018-
19, arbejdsopgaver, holddannelser, eventuelle spørgsmål fra jer og meget andet. 
 
Mødet er for forældre til syngende drenge i 5. kasse og på mødet vil Ebbe Munk og 
drengenes sanglærere være til stede. 
 
Korskjorte og matrosbukser  
Den 10. oktober (samme dag som forældremødet) skal drengene have uddelt 
korskjorte og matrosbukser. Drengene skal møde ved svømmehallen på følgende 
tidspunkter:  
 

http://www.kdk.dk/
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5.x i spisefrikvarteret kl. 11.45-12.10  
5.v kl. 14.40-15.10  
5.u kl. 15.30-16.00 
 
Korskjorten koster 300 kr. og er drengens egen. HUSK at medbringe kontanter i lige 
penge til betaling. 
 
Carmina Burana 
ALLE 5. kl. drenge skal i december deltage i opførelsen af CARMINA BURANA i DR-
koncertsalen i samarbejde med DR Symfoniorkestret og DR Radiokoret under ledelse 
af dirigent Fabio Luisi.  
 
Der er tale om tre koncerter: 
torsdag den 20. december kl. 19.30 
fredag den 21. december kl. 19.30 
lørdag den 22. december kl. 15.00 
 
Der afholdes prøver på DR tirsdag den 18. december og onsdag den 19. december. 
Begge dage fra midt på eftermiddagen og til senest kl. 19. Nærmere info følger.  
Generalprøve torsdag den 20. december fra 12.00-14.00. 
 
Billetter købes via DR koncerthuset (klik på linket) 
 
 
På vegne af teamet omkring KDK 
Ebbe  
 
 
 
Alle relevante informationer omkring drengenes arbejde i Københavns Drengekor kan 

desuden læses på det såkaldte ”Korinfo”: www.kdk.dk/korinfo.  

Klik på Drengekor – 5. klasse. 

http://www.kdk.dk/
https://drkoncerthuset.dk/event/luisi-carmina-burana/
http://www.kdk.dk/korinfo

