
Sang og kor 

Drømmer du om at synge smukt, rent og dejligt – 
og ikke mindst fylde dit hjerte med glæde, så ring 
til Laila og Jørgen Tlf: 30 23 78 24 og hør 
nærmere. Mailadresse: lailasam@live.dk 

Jørgen og Laila Nielsen har i 40 år arrangeret og deltaget i 
utallige koncerter i Nordsjælland. Jørgen Nielsen er 
cand.mag. i musik og dansk. Han har i 44 år stået i spidsen 
for kor og orkestrer i blandt andet Lyngby, Jægerspris og 
Slangerup. (Foto: Flemming Schiller) 

Dit 
navn…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

Telefon………………………....…………………………Mail…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeg vil gerne lære at synge denne sang………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hvilken ugedag er den bedste for dig?................................................................................................................................. 

Sang og musik skaber glæde og fællesskab. Du kan som nybegynder melde dig til et kursus i den noble kunst at synge 
smukt rent og dejligt. Kurset er gratis. Det starter efter nytår på Elværket. En Iphone eller smart phone, der kan optage 
sang, er det eneste instrument, som deltagerne kan tage med til dette kursus.  

Sagen er jo den, at de fleste deltagere til at begynde med ikke kan læse noder. Derfor kan en Iphone/smartphone 
bruges af eleverne til optage de melodier, som eleverne ønsker at lære. Det kan være nyere viser af f.eks. Sebastian, 
som uden tvivl er den største nulevende danske komponist af let tilgængelige sange og - ikke mindst større sceniske 
kompositioner i internationalt format i det hele taget. Men også Anne Linnet og Søs Fenger og andre kan være 
interessante at synge sideløbende med de mange herlige danske sange, som allerede findes i foreningens store arkiv. 

Det er planen, at Indstuderingen sker på denne måde:  

 Man vælger en sang, som man gerne vil lære at synge. 

 Jørgen/Laila finder noder og tekst, og de indsynger sangen på en lydfil, som sendes til eleven. 

 Ved hjælp af Iphone/Smartphone vil eleven have mulighed at lære sangene hjemme i ro og mag.  

 Når eleven føler sig parat, så kontaktes Jørgen/Laila. 

 Man fastsætter øveaftener med akkompagnement, således at sangens harmonier falder på plads. 

 Endelig optræder eleven enten solo eller i en gruppe. 


