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Con Brio i farta... 

 

Oppstart 
Con Brio går et nytt og spennende korår i møte. Vi starter opp igjen 18. august, kl 19.00 
i Kirkestua på Olberg og ønsker nye og gamle medlemmer velkommen! 
 

Høydepunkter fra fjorårets korår. 
Året som gikk hadde mange høydepunkter, men det er vel liten tvil fra medlemmenes 
side om at korturen til York i England i mai var en høydare. Nesten samtlige 
medlemmer deltok, samt opptil flere fra støttegruppa (les: ektefeller red.merk). Her ble 
det masse sang både ute, i kirker og på pub. Vi hadde også tid til museumsbesøk, 
ghost-walk, shopping og sosialt samvær. Halvåret for øvrig gikk i stor grad med til å 
forberede Yorkturen. Damene sydde seg nye korkjoler som vi debuterte med på tur-
konserten vi gjennomførte i Olberg kirke i forkant av turen. Her fikk vi prøvd ut det nye 
repertoaret vårt med mange interesserte tilhørere. Det er moro å se at så mange møter 
opp på konsertene våre og koser seg sammen med oss – det setter vi umåtelig stor 
pris på! 
 

Oppdrag høst 2011 
Denne høsten har vi også mye på programmet. Vi satser på å komme oss litt rundt i 
Buskerud fylke dette halvåret. Allerede 25.september er vi å treffe på Blaafarveværket, 
her holder vi konsert i Glasshytta. Dette er en konsert vi gleder oss stort til og har god 
erfaring med fra tidligere år.  1. oktober arrangerer Buskerud Korforbund kirkekonsert i 
Strømsø kirke i Drammen med flere kor fra Buskerud. Dette blir en ny og spennende 
erfaring for oss. 13.november støtter vi opp rundt alle våre flotte Sokna-damer (og 
menn) og deltar på jubileum i Lunder kirke på Sokna. Julekonserten vår arrangeres i år 
den 18. desember. Nok en gang kommer vi til å invitere store og små musikktalenter til 
å delta på konserten. Her satser vi på bredde og julestemning. 
 

Kirkesang 
Foruten konsertene våre gjennom året, kommer Con Brio til å fortsette med 
forsangergrupper- og enkeltmedlemmer på gudstjenestene framover. Dette bidrar til at 
kormedlemmene blir tryggere på seg selv som sangere, og gir forhåpentligvis litt ekstra 
salmestøtte til menigheten.  
 

Landsfestival i kor 
Reiseglade som vi har blitt, har vi allerede meldt oss på Landsfestivalen for kor i mai 
2012. Festivalen arrangeres vi den vakre kulturbyen Harstad. Dette tror vi blir en flott 
opplevelse, og både høsten og våren vil trolig gå med til å få inn noe nytt repertoar til 
denne turen.        
                                                                                                    Fortsetter neste side → 


