
LIKER DU Å SYNGE? 
 

Da er du velkommen til  
 

Korskolen i Biskopshavn! 

 
 

Korskolens tilbud: 
Biskopshavn aspirantkor (gutter og jenter 1.-2. trinn) 

Gruppe 1 onsdager kl. 14.30 – 15.15 (1. trinn) 
Gruppe 2 onsdager kl. 15.15 – 16.00 (2. trinn) 

For de som går på SFO, har vi avtale med SFO-personalet om henting/bringing til og fra koret. 
Oppstart onsdag 26. august 

* 

Biskopshavn guttekor (3. trinn og oppover) 
Torsdager kl. 14.30 – 15.30 

Oppstart torsdag 20. august 

* 

Biskopshavn jentekor (3.- 6. trinn) 
Onsdager kl. 17.00 – 18.00 

Oppstart onsdag 19. august 

* 

Biskopshavn ungdomskor (jenter fra 7. trinn og oppover) 
Onsdager kl. 18.00 – 19.45 

Oppstart onsdag 19. august 

 



Korskolen i Biskopshavn er en del av trosopplæringstilbudet til Biskopshavn menighet. 

Korene i Korskolen holder konserter, synger på gudstjenester, reiser på turer (gjelder medlemmer fra 3. trinn og 
oppover) og deltar på fellesprosjekter med andre kor. 
Det er flere som jobber med aspirantkorgruppene; dirigent Tonje, pianist Eirin og assistenter som består av eldre 
korsangere fra 6. trinn. 
Guttekoret ble startet for fem år siden, og nye sangere er hjertelig velkommen! 
NB! Det er generelt stor pågang til aspirantkoret, og det kan bli fullt. Førstemann til mølla. De som ikke får plass, 
blir satt på venteliste dersom de ønsker det.  
 
Alle korene øver i storsalen, Biskopshavn kirke 
 
Musikalsk leder for Korskolen: Tonje Eriksen  
Tonje Eriksen er utdannet kirkemusiker fra Griegakademiet i Bergen og er ansatt som kantor i Biskopshavn 
menighet. Hun er en engasjert korleder og blir jevnlig brukt som instruktør på ulike kurs og korsamlinger i regi av 
Ung Kirkesang.   
 
Pianist for Korskolen: Eirin Bjerkomp Soelberg 
Eirin Bjerkomp Soelberg er utdannet pianist med master fra Griegakademiet. 
 
                                                   

 
 

Påmelding sendes til:  ta749@kirken.no   
Dette trenger vi i påmeldingen: Fullt navn på barnet, fødselsår, adresse, navn på foresatte, epostadresser + 

telefonnummer/numre 

 
 

Semesteravgiften er på kr. 450,-, søskenpar kr. 700,- 
Alle skal ha anledning til å være med i Korskolen uavhengig av familiens økonomi. Har dere behov for reduksjon i semesteravgift og 

tur/leirutgifter, ikke nøl med å ta kontakt.  

 
 
 
 

For spørsmål, kontakt 
Tonje Eriksen 

 Ta749@kirken.no  
 tlf. 55 36 22 34 

Epost og telefon besvares tirsdag – fredag 
 
 

Korskolen i Biskopshavn er medlem av barnekororganisasjonen Ung Kirkesang. 
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