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Grundfos-koret blev grundlagt i
efteråret 1992 og har siden da givet
et utal af koncerter i ind- og udland.
HVEM ER VI?
Grundfos-koret er et rytmisk kor med omkring 30 medlemmer
med en god fordeling mellem de fire stemmegrupper – sopran,
alt, tenor og bas. Koret ledes af dirigent Henrik Birk Aaboe, som
er en dygtig dirigent, komponist og pianist med en masse
erfaring indenfor kormusik.
Korets medlemmer er alle nuværende eller tidligere Grundfosmedarbejdere eller deres ægtefæller/samlevere. Forskel i
alder, job, status og stemme glemmes når stemmebåndene
varmes op, og sangen toner frem - så arbejder alle sammen
om et fælles mål, nemlig at skabe et godt musikalsk resultat af
stemmetræningen samtidig med, at medlemmerne har
en hyggelig aften sammen.
Koret er åbent for tilgang af nye medlemmer.
HVAD SYNGER VI?
Grundfos korets repertoire er meget varieret. Det spænder
over gamle kendte og nyere danske sange, gospel, engelske
sange og rytmiske sange.
Som eksempler kan nævnes sange skrevet eller fremført af
Sebastian, Benny Andersen, Lis Sørensen, Lennon & McCartney, Eric Clapton, Betty Middler samt en række kendte danske
digtere og sangskrivere.
Desuden optræder koret med enkelte sange fra værket
’Waters – drop by drop’ , som er en musikalsk fortælling om
det livgivende vand, skrevet af Henrik Birk Aaboe.
En koncert kan sammensættes i tæt dialog mellem arrangøren
og vores dirigent, Henrik Birk Aaboe, så indholdet bliver tilpasset arrangørens ønsker.
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HVOR OPTRÆDER VI?
Grundfos-koret afholder flere koncerter i løbet af året. Siden sin første optræden har
koret været et fast indslag i juleafslutningen på Grundfos, hvor en stor del af virksomhedens medarbejdere samles for at ønske hinanden en god jul. Jule- og adventskoncerter i kirker og foreninger samt forårs- og efterårskoncerter er på korets kalender
hvert år. Optræden på Strøget i København og i slotskirken på Koldinghus, i Gedächtniskirche Berlin og for dronning Margrethe i forbindelse med Bjerringbros 150 års
byjubilæum, er det også blevet til. Koret har også gennem tiden haft engagementer i
Tyskland, Holland, Frankrig og Sverige.
HVEM ARBEJDER VI SAMMEN MED?
I 2013 deltog Grundfos-koret, sammen med 3 andre kor, i uropførelsen af Henrik Birk
Aaboes værk ”Waters – drop by drop”, som er en musikalsk rejse gennem vands forskellige stadier, samt historier om de situationer, hvor der enten er for lidt eller for meget af
det. Koncerterne havde Jesper Lundgaard og Nicoline Møller som solister med opbakning af et syv mands professionelt orkester.
Koret har også tidligere arbejdet sammen med andre kor. Således har koret haft besøg
af et fransk kor fra Lyon, som Grundfos-Koret har genbesøgt i Frankrig, og også et
svensk kor har Grundfos-koret arbejdet sammen med. Sammen med kirkekoret ved Sct.
Clemens Kirke i Randers har Grundfos-koret indstuderet og opført større værker som
Lloyd-Webbers rockmusical Jesus Christ Superstar og en rytmisk udgave af Händels
Messias.
Grundfos-koret har i tidens løb indspillet to cd’er.
KONTAKT
Har du lyst til at engagere Grundfos-koret til en koncert, så se nærmere på vores
hjemmeside www.grundfoskoret.dk eller skriv en mail til: formand@grundfoskoret.dk
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Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com
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