
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation (tidl. FUK) 
er landsorganisationen af børne-, ungdoms- og 
voksenkor i folkekirken. Med over 13.000 kor-
sangere og korledere er vi Danmarks største kor-
organisation. 

KORLIV understøtter korsangerne og korlederne 
gennem en lang række aktiviteter: Kurser, kor-
stævner, nodeudgivelser og meget andet. KORLIV 
er en aktiv medspiller i folkekirkens korarbejde og 
i forhold til at tilbyde børn og unge i Danmark et 
liv med sang og musik.

Alle er velkomne i KORLIV. Korsangere, korledere, 
forældre, menighed, menighedsråd, præster – 
alle med interesse for folkekirken og for korsang. 

FUK er et fællesskab af frivillige, hvoraf mange 
bidrager til organisationens aktiviteter med nye 
idéer til alt fra kursustilrettelæggelse over ny kor-
musik til internationale netværk. KORLIV er både 
for den yngste spirekorsanger og for den erfarne 
korleder – og for alle os andre, der elsker at synge!

DANMARKS STØRSTE
KORORGANISATION

 Kurser og videreuddannelse for korledere 
– bl.a. direktion, hørelære, stemmetræning, 
digitale muligheder og repertoirevalg

 Lokale og nationale stævner for korsangere

 Sommerskole og Unge-Camp hvert år
i juli/august

 Nodeudgivelser – både nyskrevne og 
 ny arrangerede korsatser

 Nodebiblioteket i Løgumkloster med 15.000 
titler inden for kirkelig kormusik og musikpæda-
gogisk litteratur

 Nordisk samarbejde bl.a. Norbusang- 
festivalen hvert fjerde år

 Medlemsbladet KORLIV med spændende 
 faglige artikler og nodesindstik

 Månedligt nyhedsbrev med aktuelle emner
og kursustilbud

 Adgang til landsdækkende net af 
 kor konsulenter

 Støtte til rekruttering og fastholdelse af 
korsangere

 Støtte ved oprettelse af nye kor

VORES AKTIVITETER

”Vejen ind i kirkerne går for rigtigt mange gennem korene og sangen. Derfor 
er sangen et vigtigt redskab til at række ud fra kirken - til folk der ikke har den 

daglige tilknytning og til det omgivende samfund.”
Christiane Gammeltoft Hansen, sognepræst og formand for KORLIV - Folkekirkens Kororganisation

”Relationen til menighedsrådene har stor betydning for  korene, og vi er over-
bevist om, at korene også kan få endnu større  betydning for menighedsrådene.”
Christiane Gammeltoft Hansen, sognepræst og formand for KORLIV - Folkekirkens Kororganisation
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SÅDAN BLIVER
I MEDLEM

Hvis jeres kirke har spirekor, børne- og ungdoms-
kor eller voksenkor, men stadig ikke er medlem-
mer af KORLIV – Folkekirkens Kor organisation, 
bør I overveje et medlemskab. Det giver nemlig 
adgang til et landsdækkende korfællesskab med 
mange fordele, som kan understøtte korlederens 
arbejde med korene.

Hvis jeres kirke endnu ikke har et kortilbud til 
børn, unge eller voksne, bør I overveje, om det 
er noget for jer. Korene er en unik mulighed for 
at tilbyde sognets børn, unge og voksne adgang 
til et meningsfuldt fællesskab med sang og musik 
og samtidig knytte dem tættere til kirken.

Prisen for et medlemskab afhænger af sognets 
størrelse – i gennemsnit 2.800 kr. om året.

PRØV ET GRATIS
MEDLEMSKAB I 2022
Hvis I melder jer ind i juni 2022, har vi lige nu 
et tilbud om gratis medlemskab resten af året. 
Så kan I finde ud af, om KORLIV - Folkekirkens 
Kororganisation er noget for jer. Tilbuddet gæl-
der indtil 1. juli 2022. Det er også muligt at blive 
medlem som enkeltperson. Et personligt med-
lemskab koster 200 kr. om året.

I kan blive medlem her: www.medlem.korliv.dk

KORLIV - Folkekirkens Kororganisation
Farvergade 27 D, 2. sal
1463 København K
Telefon 21 79 35 31

Læs mere om KORLIV - Folkekirkens Kororgani-
sation på www.korliv.dk

”NÅR KOR OG KIRKE
  SPILLER SAMMEN, BLIVER 
 KIRKEN ET LEVENDE STED

 AT KOMME”

KORLIV – Folkekirkens Kororganisation støtter både korledere og 
 menighedsråd, som gerne vil skabe gode vækstbetingelser for 

folkekirkens kortilbud til børn, unge og voksne. 

Læs her om alle fordelene og hvordan, I kan blive medlemmer.

Christiane Gammeltoft Hansen, sognepræst og formand for KORLIV


