
Program for Landsfestival for kor i Kristiansand 
30. mai - 2. juni 2024

Vi byr på «Sørlandets hemmeligheder» med musikalske smakebiter, mat 
og opplevelser, der korsang og allsang er i sentrum. Alt lett tilgjengelig i 
gåavstand i Kvadraturen i Kristiansand.

FREDAG 31. MAI
• Åpningsseremoni på Torvet.  

Offisiell åpning av Landsfestivalen for kor 
2024, midt i sentrum av Kristiansand. 

• Korstafett i Kristiansand domkirke. 
Vi inviterer korene til å synge etter tur i dom-
kirka, og markedsfører korene med program. 

• Åpen kirke for publikum. 
Sørlandsviser med koret Sølvstrupene i 
foajeen på Kilden teater og konserthus                                                      
Drop-in konsert med allsang for korister og 
publikum.

TORSDAG 30. MAI
• Turisttilbud på dagen.
• Konsert med verts- 

korene i Kristiansand 
domkirke.

• Åpningsfest på Fiske- 
brygga. Sørlandsstemning 
med allsang på Fiskebryg-
ga og god sjømat og drikke 
inne på restaurantene i 
sjøkanten.



• «Scenebetennelse» en underholdende og 
morsom forestilling på Teateret. Med humor 
og varme tar tre av Sørlandets fremste opera- 
sangere, Silvia Moi, Benedikte Sofie Ribe og 
Nils Harald Sødal, publikum med på en uhøy-
tidelig og underholdende musikalsk reise i 
musikkens historie. 

• Kveldskonsert på Torvet med allsang og 
korsang. Vi rigger scene og inviterer til åpen 
konsert. Mer om programmet kommer etter 
hvert.

- 

Flere tilbud i løpet 
av festivalen:

• Morgenbad og yoga
• Sangerkro
• Seminarer for kor/ 

korister
• Dirigentsamling og  

seminar for dirigenter
• Musikalsk byvandring
• Bysang med kor

LØRDAG 1. JUNI 
• Korkonserter med Kristiansand symfoni- 

orkester i Kilden teater og konserthus.  
Alle kor inviteres til å synge på konsert med 
Kristiansand symfoniorkester og Kilden vokal- 
ensemble, dirigert av Marit Tøndel Bodsberg 
Weyde. Noter sendes for å øve inn sangene i 
forkant. Publikum kan kjøpe eksklusive billet-
ter til galleriplasser i selveste Konsertsalen.  

• Korstafett i Kristiansand domkirke.  
Vi inviterer korene til å synge etter tur i dom-
kirka, og markedsfører korene med program.  
Åpen kirke for publikum.

• Sangerbankett i Aquaramahallen ved By- 
stranda. Middag, underholdning, artister og 
allsang i idrettshallen Aquarama, håndball-
klubben Vipers Kristiansands hjemmearena 
og storstue, rett ved Bystranda i sentrum.


