Skoler sætter korsang på skemaet
Fire skoler i Lemvig kommune satser på mere musik i skolen og har sat kor på skoleskemaet i
samarbejde med Lemvig Provsti. Korlederen, der skal stå i spidsen for projektet, er Cathrine
Støvring Preussler.
Lemvig Provsti har taget initiativ til at starte kor på skolerne. Fire skoler har meldt positivt tilbage, og lagt det
ind i den almindelige skoletid fra dette skoleår. Det drejer sig om Fjaltring Friskole, Bøvling Friskole, Alt i etSkolen i Klinkby og Ramme skole.
Formålet med koret er at understøtte og styrke samarbejdet mellem kirke og skole i Lemvig provsti, og derfor
vækker det også glæde hos provst Ole Rasmussen at så mange skoler har meldt sig ind i samarbejdet: “Det
lover virkeligt godt for korarbejdet, at så mange skoler kan se vigtigheden af sang og musik, og det er
spændende at mærke den store opbakning, der er fra skoleledelserne.”
At gå til kor handler ikke kun om at øve hver uge, det handler også om fællesskab, at få oplevelser, at have
det sjovt og synge sammen med en masse andre. Derfor udgør korene på de fire skoler det, der hedder
“Lemvig Provstikor”, og her mødes de en gang i mellem for at synge sammen alle sammen og ikke mindst
optræde med det, de har lært. Derudover skal koret ud og synge sammen med andre kor til korstævner. “Når
vi synger i kor er vi afhængige af hinanden. Vi kan kun lykkes, hvis vi arbejder sammen. Det sætter store krav
til den enkelte korsanger både i forhold til musikalitet og disciplin, men det sætter endnu større krav til
fællesskabet – det gode ved det er, at vi hjælpes ad” siger korleder Cathrine Støvring Preussler, der kommer
til at lede korprøverne og derudover bliver en aktiv del af musiklivet i provstiet og på skolerne.
“Jeg glæder mig til at give glæden ved at synge i kor videre
til en masse nye korsangere! Jeg har selv sunget i kor fra jeg
kunne få lov til at starte i 2. klasse, og i dag er det en central
del af mit arbejdsliv. Det er det, fordi der ikke er noget
bedre, end at give en masse børn nogle af de oplevelser, jeg
selv har fået ved at synge i kor” siger Cathrine og fortsætter:
“Det er et unikt samarbejde, Lemvig Provsti har fået op at
stå med skolerne, og jeg glæder mig til at gøre alt, hvad jeg
kan, for at samarbejdet får vinger. Det kræver, at vi også får
et godt samarbejde med korsangerne og deres forældre, og
det glæder jeg mig til at få op at stå.” Cathrine er uddannet
klassisk sanger fra Syddansk Musikkonservatorium og har
blandt andet undervist Herning Kirkes Drengekor og Ribe
Domkirkes Pigekor. Udover at være korleder for Lemvig
Provstikor, er Cathrine sangpædagog på Musikalsk
Oplysningsforbund, Esbjerg, på Ribe Musikhøjskole, for Ribe
Drengekor, samt korleder for Ribekoret, administrativ leder
for Esbjerg Sangakademi og formand for De grønne
pigespejdere.
Korene starter op i uge 36, det vil foregå tirsdage og
torsdage på skolerne og målgruppen er 4.-6. klasse.

