
En gevinst… … for hele livet 

 

 

 

 

Syngedrengene er det ældste fungerende 

drengekor i Danmark, og har en lang og 

stolt tradition for at kombinere korsang af 

høj kvalitet og musikalsk dannelse med et 

enestående socialt fællesskab.  

 

At være korsanger i Syngedrengene 

giver drengene en ballast for hele livet. 

Inden for rammerne af et socialt trygt, 

struktureret fællesskab kan drengene ud-

folde sig kunstnerisk og personligt.  

Disciplin og hensyn til andre udvikles 

naturligt under sangtræning og gudstjene-

ster. 

 

 

 

Korsangen giver kundskaber og dannelse 

med sin forankring i den vesteuropæiske 

kirkemusik og den danske salmetradition. 

Endelig giver koncerter og turnerejser 

fællesskab og socialt samvær på tværs af 

aldersgrænser, og oplevelser for livet i mø-

det med andre steder og kulturer. 

 

 

 

 

Syngedrengenes korskole er første skridt 

på vejen i den sangmæssige og musikalske 

uddannelse, som alle Syngedrenge får.  

Undervisningen i korskolen varetages af 

korleder Finn Pedersen og sangpædagog 

Kristine Eiler Ernst. I kortere perioder 

suppleres med undervisning i rytmik og 

hørelære ved musikpædagoger fra Assens 

Musikskole. 

At synge sammen giver  

en fælles oplevelse, der får hver  
enkelt dreng til at føle sig som en 
værdifuld del af en helhed. 

Korskoledrengene medvirker hvert år ved Syngedrengenes 
traditionsrige julekoncert i Vor Frue Kirke 

Sopraner fra Syngedrengene før koncert i Ribe Domkirke 

 
Han får så meget musikforståelse foræret i et 

pædagogisk, sjovt og ambitiøst læringsrum.  

Det fællesskab, han er blevet en del af, gør ham 

glad, og er med til at styrke hans selvværd...”  

Mor til 1. års syngedreng 

 

”

”Det er godt at være med, fordi man får mange nye venner. Og så lærer man en masse rigtigt gode sange, som man slet ikke kendte”   1. års syngedreng                ”Vi griner meget”  1. års syngedreng 



Syngedrengene optager nye 

aspiranter 

 

 

I disse dage optager Syngedrengene ved Vor 

Frue Kirke i Assens nye aspiranter til koret. 

Koret rekrutterer drenge fra alle skoler i 

Assens kommune. Korleder Finn Pedersen 

besøger de enkelte skoler, og alle interesserede 

børn i 3. klasser bliver hørt.  

De egnede drenge inviteres til en individuel 

sangprøve af ca. 15 minutters varighed hos 

korleder Finn Pedersen. Der stilles ikke på 

forhånd krav om nodekendskab eller anden 

musikalsk træning. Ved optagelsesprøven 

synger drengene en sang de kender. Forældre 

er meget velkomne til at overvære prøven. 

Efter et års undervisning i Korskolen kan 

drengene optages i Syngedrengene efter en 

afsluttende optagelsesprøve. 
 

Om Korskolen 

 

Undervisningen i Korskolen foregår 1x60 min. 

om ugen i Vor Frue Kirkes Hus i Assens. 

Korskolen får i kortere perioder også under-

visning i rytmik og hørelære. Koraspiranterne 

medvirker ved Syngedrengenes traditionsrige 

julekoncert i Vor Frue Kirke. 

Undervisningen i Korskolen er gratis. 

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens 

blev grundlagt d. 1. marts 1856 og er Dan-

marks ældste drengekor.  

Drengene starter i Korskolen i 3. klasse og 

efter et år kan de optages i selve Drenge- og 

mandskoret.  

Her øver de 2 gange ugentligt (korprøve, solo-

sang/gruppeprøver samt hørelære) og deltager 

på skift ved gudstjenesterne i Vor Frue Kirke. 

Drengene aflønnes af kirken med et mindre 

beløb pr. gudstjeneste. 

Koret består p.t. af ca. 20 sopraner og 20 herre-

stemmer.  

Ved siden af arbejdet i kirken er Synge-

drengene aktive som koncertkor, især rundt om 

på Fyn, men også lejlighedsvis i andre lands-

dele.  

Hvert andet år tager Syngedrengene på turne til 

udlandet og har igennem årene været i mange 

europæiske lande samt Brasilien, Canada/USA 

og Sri Lanka. Senest gik turen til Island i 

sommeren 2015. 

 

 

Syngedrengene ved Vor Frue Kirke 

Adelgade 18, 5610 Assens 

Tlf.  29447232 

Mail: post@syngedrengene.dk 

www.syngedrengene.dk 

www.facebook.com/syngedrengene 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skal din  

dreng være 

med på dette 

billede…? 

 
 

 


