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A Ten Sing (Teenager Singing, azaz tinédzserek éneklése) mozga-
lom 1967-ben indult Norvégiából. A Ten Singben a 14-22 éves ta-
gok a saját zenéjüket, valamint kedvenc slágereiket használják; 
koncerteket építenek föl, amelyben kórus, ill. zenés, táncos és 
drámás rész is van. A közösen végzett alkotó és szervezı munka 
az, ami segít megértetni a tagokkal, hogy egyediek és értékesek 
vagyunk. 
 

A Békéscsabai Ten Sing ill. a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület meghívására 12 norvég fiatal érkezik Békéscsabára. 

Jövetelük oka az idén áprilisban megszervezett Ten Sing szeminá-

rium úm. belsı sikere volt, mely sokat lendített a helyi Ten Sing 

csoport munkáján. Jövetelük célja ennek megfelelıen a Ten Sing 
munkaág bemutatása és népszerősítése kisebb-nagyobb elsısor-

ban gyülekezeti közösségekben játékok, drámajelenetek, dalok és 
tánckoreográfiák tanítása, a fiatalokkal való ismerkedés és rövi-

debb-hosszabb fellépések által. 

 

A szeminárium programja igen sokszínő. 

Az elsı két-három napban a fı cél a norvég és magyar fiatalok úm. 

összehangolása, sok játék, daltanulás, tánc és dráma, egyúttal 

készülés a közös szereplésre. 



A következı napokban zajlanak majd a fellépések az alábbi helye-

ken: 

November 12. 16 óra: Kondorosi Evangélikus Egyházközség 
November 13. 14 óra: Mezıberény I. Evangélikus Egyházközség 
  valamint 19 óra: Békéscsabai KIE-Klub 
November 14. 10 óra: Szentesi Református Nagytemplom 
November 15. 10 óra: Telekgerendási Evangélikus Templom 
  valamint 14 óra: Gyulai Református Gyülekezeti Ház 
 

A fellépések között városnézésre, kézmőveskedésre, még több já-

tékra és zenélésre nyílik majd lehetıség. 

 

Az érdeklıdık elıtt nyitott Az érdeklıdık elıtt nyitott Az érdeklıdık elıtt nyitott Az érdeklıdık elıtt nyitott szemináriumi szemináriumi szemináriumi szemináriumi programok:programok:programok:programok:    

November 11-én csütörtökön 9-18 és 12-én pénteken 
9-12 óráig: kórusének, dráma, tánc és játék a norvég csapat 

vezetésével. (Szükség esetén iskolai kikérıt kiállítunk.) 

Helyszín: KIE HÁZ – Békéscsaba, Kinizsi u. 11. 
 

November 13-án szombaton 19 órától: Nyitott KIE-Klub 

Ten Sing Norway koncerttel és Norvég Est-tel 

Helyszín: Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terem  – 
Békéscsaba, Luther u. 1. 
 

A részletes program honla-

punkon megtalálható: 

www.kie.hu/bekescsaba/ts 

 
A Békéscsabai Ten Sing pró-

báinak idıpontja és helye: 

vasárnaponként 14 órától a 

KIE Házban. 
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