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PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 

  

  

Hjertelig velkommen alle sangervenner  
og publikum 

 
Mannskoret MAS inviterer til vårkonsert og har i den forbindelse 
invitert Moss Damekor og Kor Artig til å holde konsert sammen med 
oss. Det blir et spennende og variert program. 
 
 
Entré kr 100,-  
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      Acapellakoret Kor Artig 
Acapellakoret Kor Artig 
Vi er en gjeng på 17 glade mennesker fra Mosseregionen som har glede av å synge sammen i flerstemt sang.  Kor Artig ble startet i 1992 som et rent Barbershop-kor og flere av medlemmene fra den gang er med fremdeles. Vårt kjennetegn er hattene – som har vært med oss siden starten! Underveis er det noen som har sluttet og andre har kommet til, og repertoaret vårt har stadig vært i utvikling. Vi synger i dag både tradisjonell swing-jazz men også nyere sanger fra både norske og utenlandske låtskrivere. Vi er også kjent som koret som synger med sang og sprell! Vi liker å gjøgle og kan gjøre mange sprell  på scenen! Vi har som mål å holde et høyt kunstnerisk nivå og har de siste fem årene hatt fast dirigent og kunstnerisk leder som leder oss gjennom øvelser og konserter.  Vår faste dirigent er for tiden i permisjon, men vi har en meget dyktig vikardirigent i Andreas Stenshol  
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 Moss Damekor 
Moss Damekor feiret sitt 70.års jubileum med konsert i Arena 13.februar under 
ledelse av vår dirigent Eli-Anne Enderød. 
Det ble en vellykket markering med Vika Band som gjester. Vi er 29 
medlemmer i jubileumsåret og har mange aktiviteter utover våren med sang på 
Kvinnedagen, en strikkefestival på biblioteket 11.mars,MAS sin vårkonsert og 
RYMA`s vårfestival i Frikirken. Vi skal feire oss selv med tur til Kreta og avslutter 
semesteret med å feire Sarpsborg`s 1000 års jubileum.  
Som de fleste kor ønsker vi oss flere medlemmer. 
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     Program 
 Åpning: 1-Avdeling Mannskoret MAS Dirigent: Dyveke Kuløy  ♫             How long will I love you (A.J.Boyle / M.Scott) ♫             Stjernesludd  (Dørum / Kragset) ♫             Liten Fuggel (Ø.Stavland / I.Hovland) ♫             Kyrie Eleison Requiem( J.A. Josephson) 

    2. Avdeling Moss Damekor Dirigent: Eli Anne Enderød  ♫             Staden vaknar (Anna Cederberg-Orreteg) 
♫             You've got a friend (Mark Brymer) 
♫             Kjærlighetsvisa. (Halvdan Sivertsen) 
♫             Du ser meg i auga  ( Haldis Moren Vesaas) 
♫             From a distance (Teena Chinn) 
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3. Avdeling Kor Artig Dirigent: Andreas Stensholt  
♫  Come in and stay a while   (Rhonda Polay) 
♫ Misty                               (Johnny Bruke, Erroll Garner) 
♫ Java jive                          (Jens Dalsgård) 
♫ All about that bass       (Stine Camilla Blichfeldt Ærø) 
♫  Swinglerier                (Hans-Ulrik  Barfoed )                  
 
 
 

4. Avdeling Mannskoret MAS Dirigent: Dyveke Kuløy  
♫ Rock my soul  (R.Lee Gilliam) 
♫ Caravan of love (P. Burkhard) 
♫ The lion sleeps tonight  (R.Emerson) 
♫ Mitt lille land  (Ole Paus) 
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   Synger du på badet ? 
 Kunne du tenke deg……..  
 Å synge av full hals uten å få kjeft  
 Å delta i et sosialt og uhøytidelig miljø  
 Å glede andre med deg selv  
 Å reise i inn og utland  
  Synge et variert og artig repertoar  

Kan du svare ja på et av disse punktene, ønsker vi deg velkommen som sangerbror i Mannskoret MAS.  Ta kontakt på tlf. 95084755,  eller 41237456 E-post : trni112@online.no        
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     Dirigenten vår: Dyveke  

 
Dirigenten for Mannskoret Mas, populært kalt 'Sveiva', heter 
Dyveke Kuløy og har dirigert MAS siden 2011.  
Dyveke er utdannet musiker med en Bachelor fra LIPA 
(Liverpool Institue for Performing Arts). 
I tillegg til å dirigere MAS, er Dyveke også aktiv musiker; 
I mars 2013 ga hun ut sin første singel 'Gabriel', og hun har 
siden 2012 samarbeidet med bl.a produsent John Agnello 
(Madrugada, Turboneger, Sonic Youth, Kurt Vile). I 2015 ga 
hun ut sitt  debutalbum, og høsten 2016 slippes plate 
nummer to.  
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Mannskoret MAS på Rjukan april 2014 
 Mannskoret MAS 
Mannskoret MAS er et kor med solide tradisjoner. Koret ble stiftet 
11. April 1895 av møllearbeiderne i Moss. Koret teller i dag 32 glade 
sangere. Repertoaret er variert og spenner fra klassisk til evergreens 
og pop. Vi øver hver torsdag i Druidegården ved Mossefossen. Vi 
ønsker alltid nye sangere hjertelig velkommen. 
I sangstemmen ligger det en kilde og basisverdi som gir glede, styrke, 
mental hygiene samt betydelig helsemessige fordeler. Å synge 
flerstemt gir den enkelte personlig glede. 
Koret har som formål å dyrke sangen og fremelske interessen for 
sang, samt holde et kameratslig samvær. Koret møtes gjerne over 
god mat og drikke der sangen og de gode historiene sitter løst.  Koret 
har et bredt utvalg av drikkeviser som tas fram ved festlige 
anledninger og gode lag. 
Se ellers vår hjemmeside http://www.mas-kor.no/ 


