
Velkommen til 
Koriaden

Koriaden iår vil bestå av en del hvor 
a l l e k o r s y n g e r f o r h ve r a n d re , 
inspirasjonsforedrag og dirigentsamling 
med Grete Daling. 

Litt om Grete Daling  Grete er 
høgskolelektor ved musikkseksjonen på 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har 
hovedfag  musikk, med sang som 
hovedinstrument. I 2008 ble hun 
autorisert pedagog fra det  treårige studiet 
ved Comple te Voca l In s t i tu te i 
København.

Norges korforbund og Grete:  
For tiden sitter Grete i styret i Norges 
Korforbund, som representant og leder 
for musikkfaglig råd. Hun har jobbet mye 
med klassisk og latinamerikansk musikk, 
både som sanger og musikalsk leder.  I 
tillegg til å dirigere A Cappellissimo 
holder hun korseminarer, gir sangtimer 
og leder ulike prosjektkor.

Koriaden

NK-Vestfold og Telemark vil gjerne 
bidra til et samhold blandt korene i 
Vestfold og Telemark. Koriaden er et 
årlig arrangement hvor korene har 
mulighet for å treffes  og synge for 
hverandre. Dette er erfaringsmessig til 
inspirasjon for korene, hvor man kan 
høre og se hvordan ting blir gjort andre 
steder. Dirigentene kan også treffes  og det 
vil avholdes  en samling for dirigentene, 
sammen med Grete Daling. 

Dette er et distriktsarrangement og 
evt. overskudd vil gå inn i vårt fond for 
kompetansehevende tiltak, som blir 
fordelt ut igjen til korene, etter søknad.                

Påmeldingsfrist til Koriaden innen 
15. september. Bruk link til påmelding 
nedenfor. 

                   Program
0900- Registrering starter
  -Prøvesang i konsertsal

  -Seminar
  -Formiddagskonsert med frivillig 

bedømming
 1300  Lunch

 1300 Lunchmøte for dirigenter med   
Grete Daling

 Prøvesang i konsertsal 
 Ettermiddagskonsert m/frivillig 

bedømming
 Pause

Ettermiddagskonsert
1900 Sangerfest

Priser: 
Koriade kr.200 pr sanger/ inkludert 
Seminar med Grete Daling og lett 

lunch
Sangerfest: kr.250 pr person

Middag: Hjemmelaget lasagne med 
salat og baguette. 

Dessert: Varm eplekake med vaniljeis
Musikk til dans: Romeie clive
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