
Seven Sharp

   Når 70 stemmer griber fat om 
hinanden og smelter sammen... 
så kan man godt få gåsehud.

“
”



Fuldblods korsang er, hvad Seven Sharp byder på. Det firestem-
mige kor - undertiden op til ottestemmige - synger på engelsk, 

dansk og indimellem svensk. Det 
spænder vidt inden for genrer som 
rock, musicals og jazz.  
Koret synger eksempelvis Beatles, 

Cohen, Queen 
og Wiehe. Det 
plukker fra mu-
sicals som Hair, 
Les Misérables 
og Phantom of 
the Opera og 
swinger sig igennem de 
bedste evergreens fra jaz-
zens gyldne år. 

Men selvom Seven Sharp 
betegner sig som rytmisk, 
har det også en faible for danske og svenske sange og viser, æl-
dre som nyere - især når spændende arrangementer giver nyt liv 
til noget, man troede, man kendte til hudløshed. 

Når 70 stemmer griber fat om hinanden og 
smelter sammen, når de stiger magtfuldt  
eller tynder silkeblødt ud, så kan man godt 
få gåsehud. Så bliver man glad for at leve.



Alsidig dirigent

Koret er siden 2002 
dirigeret af Erik An-
dersen. Hans musi-
kalske virke spænder 
vidt: fra korsanger 
og solist i Den Jyske 
Opera til frontfigur   
i rockorkesteret  
Repeatles. Erik An-
dersen har også vir-
ket som komponist, 
arrangør, kapelme-
ster, musiker og sangcoach ved diverse teatre.

I dag koncentrerer han sig, ud over at lede Seven Sharp, om mu-
sik  pædagogikken og fortsætter den private sangundervisning, 
han har givet i årtier. Desuden underviser han i 
korsang på højskoler - de senere år med korets 
tidligere pianist Lasse Skovgaard som fast mak-
ker. I 2013 overtog Nikolaj Kristensen pladsen 
ved tangenterne hos Seven Sharp.   



Der har vi rod, derfra vor verden går

Seven Sharp er hjemmehørende i Rudersdal Kommune, hvor ko-
ret er en integreret del af det lokale musikliv. Men Seven Sharp 
optræder også gerne andre steder. I sæsonen 2012 skete det 
blandt andet i Polen og i 2014 i Irland.
Smagsprøver på, hvad der venter publikum ved en Seven Sharp 
koncert, kan lyttes via korets hjemmeside wp.rkf3460.dk/
Seven Sharp udgør sammen med koret Ladies Only foreningen 
Rytmisk Korforsyning. 

Kontakt: formand Jørgen Reske-Nielsen, reske@reske.dk.

Det virkede ikke

Så er der lige det med navnet. Hvorfor kalder et rytmisk kor sig 
Seven Sharp? 

Vi skal tilbage til korets tidlige dage i 1990’erne. Det er længe 
siden, men så vidt vides havde navnet den ekstra betydning, 
at det skulle få korsangerne til at møde til tiden, når der skulle 
øves. 

Det glippede. Korets øvetid er nu 19.15  
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