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Vi er et kor som liker å leke og ha det gøy på øvelsene våre. Vi drar også på 
turer sammen og synger på konserter. Og så har vi vært med og sunget på to 
plater.

Alle som begynner i 1. klasse til høsten, kan være med i Spiren. Vi er det eneste 
barnekoret i Rolvsøy, og blir ledet av vår kjempeflinke dirigent Ingvild og like 
flinke organist Ivar.

Spiren holder til i Rolvsøy kirke og synger innimellom på gudstjenester. Vi 
synger veldig mye forskjellig musikk, og har også konserter utenfor kirken med 
andre kor.

Spiren har blant annet vært med på Astrid Lindgren-konsert og Walt Dis-
ney-konsert. Til høsten skal vi fremføre familiemusikalen «Hjerter i brann» 
sammen med barnekorene i Gressvik, Torsnes og Tune. Konserter blir i Tune 
kirke 31. oktober, og Rolvsøy kirke 4. november.

Vi håper at du som leser dette, har lyst til å bli med og synge med oss! Vi lover 
deg at det blir gøy! Ta med vennene dine og møt opp i Rolvsøy menighetssenter 
torsdag 26. august klokken 17.30! Vi øver hvert torsdag fra kl. 17.30 til 18.30.
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