
 

Syng med oss 
Les mer på www.lorenskog-mannskor.no 

 

Vi er 42 aktive medlemmer. 
Vi arrangerer sangfestivaler og swingende konserter. 
Vi deltar på konserter i inn- og utland, som f.eks. i  
      Nidarosdomen og i Liverpool. 
Vi har en aktiv reisekomite, som arrangerer turer. 
Vårt repertoar omfatter; svingende populærmusikk  
      og viser, kirkesanger og korverk, gospel og jazz,  
      Musicals og operetter, nasjonale mannskorsanger,  
      Advent- og julesanger.  
Vi synger mye cappella, men også med orgel  

og band.  
            Vi samarbeider med profesjonelle sangere  
                 og musikere. 

 

             Lørenskog Mannskor ble stiftet i 1920. 
             Var med å stifte Lørenskog Damekor, og  

 Voice barne- og ungdomskor. 
             Koret har spilt inn to CD-er.  En til kommunens 100 års 

  jubileum «Vi jubler» og korets eget «90 årsjubileum». 
 

             Nye medlemmer. 
                 Kan opptas når som helst i semestrene.  

             Fadder. 
                Til hver aspirant utpeker koret en fadder, som støtter deg  
                fra oppstarten. 

             Aktivitetsplan. 
                 Årlig utarbeides denne, inneholdende alle korets  
                 aktiviteter, møter/øvelser/konserter/reiser.  
                 Du finner den på vår nettside. 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Koret er delt opp i stemmegruppene: 
1 tenor, 2 tenor, 1 bass og 2 bass. 
Ved første øvelse, lytter dirigent på stemmeleiet ditt  
og foreslår hvilken gruppe du bør være i. 

             
             Øvelser 

Dirigenten sender ut før hver øvelse, hvilke sanger  
som skal innøves. Medlemmene øver litt hjemme,  
avhengig av korets oppgaver. 
 

               Permisjon. 
Har du perioder du må prioritere andre ting kan du  
få Permisjon. 
 

               Uniformer. 
Koret opptrer i uniformer. Nye medlemmer må  
anskaffe slike. Koret subsidierer kostnaden. 
 

                Jubileums reiser. 
Koret har Jubileumsreise til Utlandet hvert 5 år.  
Forøvrig fremgår reiser i Aktivitetsplanen. 
 

                Kontingent. 
     Medlemskontingent er på kr 1350,- pr. semester. 
 

                  Strategiplan. 
    Det er utarbeidet en strategiplan frem til 2015,  

          som beskriver intensjoner, mål og aktiviteter  
          for LMK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     Velkommen til oss. 
Vi håper du vil trives i koret og få mange gode opplevelser. 

Har du spørsmål er det bare å kontakte korets formann 
Svein Bugge Pettersen, tlf. 932 78 055,e-post; bugsve@gmail.com 
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