
Grenaa Koret søger nye stemmer 

 

Grenaa Koret er et klassisk kor, som i 2024 har 60 års fødselsdag, og som på 

det seneste har oplevet stor og glædelig bevågenhed fra publikum, senest med 

en næsten fyldt kirke til årets julekoncert i Grenaa Kirke. 

Der er knap 30 medlemmer af koret, som er udfordret af, at sangernes 

dåbsattester i gennemsnit er en god del ældre end korets alder. Og 

gennemsnitsalderen er stigende, fordi det i en årrække har været svært at få 

tilført nyt blod og nye stemmer. 

Men det vil koret nu forsøge at gøre noget ved. 

”Vi må indrømme, at vi er udfordret på den stigende gennemsnitsalder. Jeg 

synes faktisk at vi stadig er et meget velsyngende kor, men det bliver vi ikke 

ved med at være, hvis vi ikke får tilført nye og yngre stemmer, som kan tage 

over efterhånden som de gamle stemmer bliver slidte,” siger formanden for 

Grenaa Koret, Karen Margrethe Olesen. 

 



Grenaa Koret starter forårssæsonen onsdag 4. januar kl. 19.15 i Korlokalet i 

Kulturhus Pavillonen, og koret vil bruge den første måned i det nye år til at 

invitere alle, der har en stemme i livet (og det har de fleste) til at komme og 

prøve, om det ikke skulle være noget at synge med i et klassisk kor. 

”I samarbejde med korets unge dirigent, organist ved Grenaa Kirkerne Ulf 

Espelund Klausen, laver vi et repertoire, som de fleste kan være med på, hvis 

de bare har mod på at synge. Vi vil prøve at modvirke, at nye sangere oplever  

at Grenaa Koret er for svært at komme ind i. Tværtimod vil vi give nye 

sangere en oplevelse af, at det er da fantastisk at synge i kor. For det er det,” 

siger Karen Margrethe Olesen. 

Det er ganske gratis at komme og synge med i januar måned. Efter det skal de 

forhåbentligt mange, der bliver i koret, betale almindelig kontingent for resten 

af foråret. 

Ud over øveaftener hver onsdag kl. 19.15 til 21.30 har Grenaa Koret i foråret 

planlagt deltagelse i et stort kortræf for alle Djurslands kor 28. februar, en 

koncert i Gjerrild Kirke 15. marts og en forårskoncert i Grenaa i maj. 

 


