Kom og syng med!
 og bliv del af et aktivt fællesskab.
TAPkoret holder åben prøve mandagene 1.
og 8. september kl.1719.15.
TAPkoret er et blandet kor, som holder til på Humanistisk
fakultet, Københavns Universitet.
Koret har et stort udvalg af repertoire for blandet korsang.
Repertoiret spænder fra danske og udenlandske sange,
musical sange, renaissancemotetter og madrigaler, til store
messer og oratorier, som Haydns “Skabelsen”.
Vi har præsenteret vores musik i kirker på Frederiksberg, på
Østerbro og i Christians Kirke. I maj i år deltog vi i en festlig
kormarathon på Møn, hvor 5 kor præsenterede deres
repertoire. Her bidrog TAPkoret med musicalsange, bl.a. fra
“Phantom of the Opera”. Sidste år var vi inddraget i en
større produktion af Haydns “Skabelsen”, som resulterede i
2 store koncerter og en koncertrejse til Warszawa.
Ved vores 2 første prøveaftener vil vi gerne invitere Jer til at
deltage i korsangen og være med til at genskabe musikken.
Vores dirigent Bente Hanke vil blandt andre sange lære Jer
en flerstemmig udgave af “I østen stiger solen op” fra Niels
W. Gade’s “Elverskud” samt et par andre korsatser. Vi åbner
også muligheden for at man kan deltage i koret i fremtiden.
Til dette efterår planlægger vi indstudering af John Rutter’s
Requiem. Requiem’et fra 1985 har samme længde som
Mozarts Requiem, og er et ganske indtagende værk og
overkommeligt at indstudere. Vi vil præsentere værket ved
en koncert i Sankt Markus Kirke, hvor vi har optrådt før.
Korets navn: TAPkoret blev dannet i 1970’erne af

medarbejdere fra Teknisk og Administrativt Personale ved
Københavns universitet. Deraf korets tilknytning til
universitetet. Koret er nu et åbent kor for alle
sanginteresserede.
Korets dirigent gennem en række år er musikpædagog Bente
Hanke.
De åbne korprøver den 1. og 8. september foregår på Institut
for Kunst og Kulturvidenskab, Karen Blixensvej 4, 2300
København S, bygning 16, 3.sal, kl. 1719.15.
Se mere på www.tapkoret2.yolasite.com eller kontakt
Bente Hanke på tlf 4497 7791.

