
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

Kom og syng med i Solrød Lungekor - 

Det Friske Pust 
 



 

 

 

Koret mødes ca. hver anden mandag. 

Sæson 2019/2020 

 

2019: 

Den 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 11/11 (som 

erstatning for 4/11, hvor korsangen må 

aflyses pga. festarrangement), 18/11, 2/12 

(juleafslutning). 

2020: 

Den 13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 

feriepause, 20/4, 4/5, 18/5, feriepause, 15/6 

(sæsonafslutning). 

Enkelte aflysninger/ændringer kan 

forekomme. 

 

Tid: Kl.15:00-16:20 med pause undervejs. 

Sted: Den store sal i Solrød Aktivitets-  

og Frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 

Solrød. 

 

Tilmelding er ikke nødvendig, du møder 

bare op. Du kan begynde i koret når som 

helst i løbet af sæsonen. 

 



 

 

Lungekor 
Lungekoret er for dig, som lever med KOL eller 

anden lungesygdom, hvor: 

 

• Du kan få trænet dine lunger og sangstemme. 

Sang er også godt for humøret! 

 

• Du mødes med andre i samme situation og 

bliver en del af et nyt socialt fællesskab. 

 

• Du behøver ikke at have særlige sangevner eller 

erfaring med korsang for at deltage. Det vigtigste 

er, at du har lyst til at synge. 

 

• Det er GRATIS at deltage i undervisningen. Du 

kan vælge, om du vil være med i en frivillig 

kaffe/the-ordning for et mindre beløb pr. gang. 

 

Koret ledes af Maria Kreiman, der har stor erfaring 

med amatørkor. Hun er musiklærer og er 

uddannet korleder fra Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium. Maria har også arbejdet på 

Musikmuseet i mange år og har en cand.pæd. 

uddannelse i musikpædagogik. 

 

Du vurderer selv, hvor lidt og hvor meget du kan 

være med i løbet af korsangen. Der deltager ikke 

noget sundhedsfagligt personale, så du siger selv 

til og fra. 

 

Lungekoret er etableret i et samarbejde mellem  

Lungeforeningen og Solrød Kommune.

http://www.lunge.dk/


 

 

 

 

FOREBYGGELSE OG 

SUNDHEDSFREMME 

Solrød Kommune 

Solrød Center 85 

2680 Solrød Strand 

www.solrod.dk 

Vil du vide mere, så 

kontakt: 

 
Forebyggelse og Sundhedsfremme 

Telefon 58 18 24 00 / 56 18 24 21  

www.solrod.dk/lungekor 

http://www.solrod.dk/lungekor

