REGNBUEKORET
Generalforsamling i Regmbuekoret 27.august 2020.
Årsberetning fra bestyrelsen.
Det har været et meget anderledes skoleår end det som koret tidligere har oplevet!!
Alt startede så fint, med store forventninger til besøg af Mandskoret fra Waxjø.
Koret startede op med det nye skoleår d. 22. august 2019, og allerede d. 20-22. september kom vore
venner fra Sverige på besøg.
Så der var travlhed, men også megen flid med at øve og blive klar til besøget, som stort set var planlagt,
helt ned i alle detaljer, inden vi gik på sommerferie.
Besøget var varmt og meget vellykket. Der blev givet 2 koncerter, en i Gørlev Kirke og en på Musisk Skole.
Og så bliv der ellers festet og sunget den sidste aften, på Kalundborg Vandrehjem.
Koret har givet 2 koncerter mere, en Julekoncert i Vor Frue Kirke i Kalundborg og årets Nytårskoncert på
Musisk Skole.
Desforuden har koret indledt DGIs sports arrangement på Klostertorvet, før efterårsferien,
Og sunget ved grundejerforeningen ” Lyngens” 10 års Jubilæum, på Rynkevangskolen.
I alt 4. koncerter og 2. optræden blev det til.
Bestyrelsen har afholdt 6. møder.
Bestyrelsen havde alt klar til Kortur til Juelsminde i April mdr. Bus, indkvartering, måltider, oplevelser osv.
Astrid havde sange klar og indøvningerne sad næsten i skabet hos os alle!!
Men, men så blev vi ramt af Corona og hele landet blev som bekendt lukket ned.
Vi ved endnu ikke om turen til Juelsminde kommer i stand igen, det vil tidligst kunne blive til Foråret 2021!!
Meget er anderledes og ude af vore hænder, med den Virus, som vi alle må forholde os til og
holde afstand fra.
Men dejligt er det at koret kan mødes igen og så må vi tage mulighederne ud derfra.
Tak til alle for et anderledes skoleår, tak for at der blev grebet så hurtigt ind, STOR tak til skolen og dets
lærere for dette.
En ny sæson er startet og Astrid og Sonny er klar og det er Regnbuekoret også!!
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