
 Kære sangvenner  
Så er det for femte år i træk blevet tid til Love2Sing – Viborg Sangfestival 2019… 

Vi mødes søndag d. 23. juni 2019 fra kl. 12.30-ca. 14.15 i Viborg Musiksal for at lære sangene.  
Derefter går vi til Nytorv, hvor vi ca. kl. 14.30 vil synge de sange, vi har lært, som optakt til 

koncerten med Marie Frank… 
 

Alle uanset alder er velkomne – der er ikke 
krav til nodekendskab eller korerfaring… 
Målet er, at vi får nogle hyggelige timer 
sammen – sangfestivalen hedder netop 

"Love2Sing",  
da det er kærligheden til det at synge 

sammen, vi vil hylde. 
 

I behøver ikke at møde op som et helt kor 
– også sangglade folk, der ikke synger i 
kor, er meget velkomne. Så tag jeres 

familie, venner, naboer, kollegaer med. 
Videresend endelig denne indbydelse til 

alle interesserede :-) 
 

I vil få udleveret kopier af sangene på selve dagen. 
På www.Love2Sing.dk vil I senere kunne høre årets sange. 

Hele arrangementet er selvfølgelig gratis.  
 

Tilmelding sker via mail til Love2SingDK@gmail.com eller 
linket på www.Love2Sing.dk senest d. 16. juni 2019. 
Skriv gerne den stemmegruppe, du plejer at synge i. 

I må meget gerne lave en fælles tilmelding fra jeres kor. 
 

Anders Hjorth Nielsen vil igen i år stå i spidsen for 
sangfestivalen. Jeg er korleder for Sing4Fun, 

VoxBox, Sødal Happy Singers og Cor Pulmonale 
samt organist i Karup Kirke og musiklærer på 

Idrætshøjskolen i Viborg.  
Jeg har selvfølgelig endnu en gang min bror Troels 

Hjorth med på percussion. 
  

Jeg glæder mig meget til at synge med jer :-) 
Kærlig hilsen 

Anders Hjorth Nielsen 

Dato: 
Søndag d. 23. juni 2019 øver vi kl. 12.30-14.15. 

Derefter går vi til Nytorv, hvor vi vil synge ca. kl. 14.30. 
 

Tilmelding: 
Love2SingDK@gmail.com eller på www.Love2Sing.dk – hvis du kender din 

stemmegruppe, vil jeg gerne vide det… 
Tilmelding senest d. 16. juni 2019. 

 

Sted: 
Vi mødes i Viborg Musiksal, Gravene 25 - 8800 Viborg. 
Sangfestivalen slutter med en minikoncert på Nytorv. 



 

Følgende kor er inviteret - hvis du kender nogle kor, der ikke står på listen, så send en mail til 
mig eller videresend denne invitation til dem :-) 

 

Søndermarkskirkens Pigekor 
Tapdrup Sangkor 

Tårup Kor 
Vestervang Kirkes Pigekor 

Viborg Damekor 
Viborg Domkantori 

Viborg Domkirkes Ungdomskor 
Viborg Kammerkor 
Viborg Mandskor 

Viborg Musikskoles Kor 
Viborgkoret 

Vinkel/Sdr. Rind Koret 
Vocalia 
VoxBox 

Ørum Kirkekor 

Asmild Kirkes Ungdomskor 
Cor Pulmonale 
De Himmelblå 
Grundfoskoret 

Haderup-Karup Gospelkor 
Happy Voices 

Houlkær Kirkes Pigekor 
Houlkær Kirkes Voksenkor 

Houlkærkoret 
Karup Sangkor 

Kulturrøddernes Kor 
Midtjysk Kammerkor 

Midtjysk Kor 
Rindsholmsangerne 

Sing4Fun 
Sortebrødre Kirkekor 

Spicy Voices 
Sødal Happy Singers 

 

Love2Sing 
www.Love2Sing.dk 
www.facebook.com/Love2SingDK 
Love2SingDK@gmail.com 


