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JOH 3,16 - For således elskede Gud verden



Hvis du elsker at synge, er Gospel-kids Festival lige noget for dig: Oplev suset ved at synge sammen 
i et stort kor og optræde sammen med et sejt band til koncerten. Alle er velkomne! 

Se dagsprogram, priser og øvrig info på:

Norsk Hytte Udlejning

3 fede festivals for alle sangglade børn og juniorer!  
Masser af sang, sjove aktiviteter, god mad,  
bibelfortælling og hygge.

Korlederworkshop den 18. marts i Bramming 
Korlederworkshoppen kører sideløbende med festivalen. Vælg imellem: 
 
1.  PR for GK-gruppen: Hvordan skabes ejerskab indadtil  
 og kendskab udadtil? v. Benjamin Hougaard, landsleder i IM-musik 
 
2.  Hvordan arbejder jeg tematisk med mit sangvalg  
 i min Gospel-kids gruppe? 
 v.  Elisabeth Holdensen,  
 Gospel-kids konsulent og pædagog 
 
3.  Hvad gør jeg, når børn mister motivation og fokus?  
 v. Berit Skødt, Gospel-kids konsulent og pædagog 
 
Lørdag bliver der også en erfaringsudvekslings-session  
for korledere v. Gospel-kids konsulent Berit Skødt.  
Læs mere om workshoppen, priser m.m. på gospel-kids.dk.

Skrål og dans med på nye og gamle hits! 
Igen i år har vi skrevet tre nye sange til festivalen, og udover det udgiver Gospel-kids en opsamlings-cd 
med re-miksede og re-masterede sange fra de foregående tre festivaler - og selvfølgelig også de tre helt 
nye sange fra 2017 - 12 fede sange i alt! Du kan bestille cd’en, når du tilmelder dig, eller du kan købe den på 
festivalen. Alle sangene, både de tre nyskrevne og de gamle, kan også fås på noder og som singback.

1.-2. april 2017 
på Bethesda  
Bethesdavej 7 
3730  Nexø 
 
Klassetrin: 1.-6. kl. 
Ledere:  Marianne Sode, Peter 
Larsen, Sandra W. Hansen, Karen 
Markussen m. fl. 
Dirigenter:  Berit Skødt, Elisabeth 
Holdensen  
Tilmeldingen åbner:  
1. februar kl. 18 
Tilmeldingsfrist: 22. marts 
Ankomst: 
Lørdag mellem 9.30-10.00 
Koncert: 
Søndag d. 2. april kl. 14.30

27.-28. januar 2017 
i København 
Bethesda, Rømersgade 17,  
1362 Kbh. K 
 
Klassetrin: 1.-7. kl. 
Dirigenter:  Benjamin Hougaard,  
landsleder i IM-musik 
Katrine Sode,  
korleder og efterskolelærer 
Tilmeldingen åbner:  
22. november kl. 14 
Tilmeldingsfrist: 12. januar  
Ankomst: Fredag kl. 18.30 
Koncert: Lørdag d. 28. januar kl. 19.00

17.-18. marts 2017 
i Bramming 
Sydvestjyllands Efterskole,  
Kirkebrovej 7, 6740  Bramming 
 
Klassetrin: 0.-7. kl.  
Dirigenter:  
Fælleskor: Benjamin Hougaard,  
 landsleder i IM-musik 
Lillekor: Maj-Britt Torvik  
 Pedersen, leder i  
 Lunderskov Gospel-kids 
Storekor: Marie Lerche Nygaard,  
 korleder i Gospel-kids  
 DK-koret  
Tilmeldingen åbner:   
Tirsdag d. 31. januar kl. 14 
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag d. 22. februar 
Ankomst: Fredag d. 17. marts 
mellem 17-17.30 
Koncert: Lørdag d. 18. marts kl. 19.00

Sponsorer:

VIGGO PEDERSEN

TINGVEJ 1

ST. DALBY
8722 HEDENSTED

SkovvangenS
tømrer & Snedker
forretning

Mobil 2033 2170
Tlf. 7589 2170

www.skovvangens.dk

Deltag som voksen/hjælper 
Voksne og unge hjælpere er 
meget velkomne på festivalen. 
Læs mere om dette på:  
gospel-kids.dk
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