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Kære Sanger,
Er der noget så dejligt som at tilbringe starten
på det nye år med at hvile de ømme dansefødder til tonerne af den dejlige nytårskoncert
fra Musikverein i Wien? For mit vedkommende kaldte det samtidig gode minder frem
fra en dejlig kortur, hvor vi netop var til en
forrygende koncert her i det flotte hus. Det er
en oplevelse, vi kan få, når vi synger i et aktivt kor.
Aktive kor og korsangere har vi mange af i
Danske Folkekor. Jeg ser, hvor mange koncerter korene arrangerer igennem opgørelserne til KODA. Det er dejligt at se den gode aktivitet.
Aktive korsangere fra hele landet var også
mødt op dels i Askov dels i Viborg og gav
tilhørerne og sig selv en overdådig oplevelse
til koncerten i Domkirken med Haydns Skabelsen. I har kunnet læse anmeldelser og se
billeder fra koncerten dels på vores hjemmeside og dels i sidste nummer af DAMbladet.
Sådan en oplevelse med rigtig mange sangere, stort orkester, en fantastisk dirigent og 3
knærystende gode solister kan vi kun få, fordi
vi er en organisation af mange kor og dermed
kan søge tilskud og selv har en økonomi, der
kan gøre den slags arrangementer mulige.
Jeg vil gerne ved samme lejlighed sende en
meget varm tak til kollegerne i arbejdsgruppen uden hvis kolossale og uegennyttige arbejde, arrangementet ikke kunne blive så succesfuldt. Jeg håber, alle I, der købte CD’en,
stadig genkalder jer den gode oplevelse.

”Tidernes Sang”
Forude venter flere store oplevelser. Danske
Folkekors musikudvalg måtte sammen med
hovedbestyrelsen desværre udskyde arrangementet med Tidernes Sang. Nu er tiden kommet til at genoptage det: Michael Bojesens
kantate Tidernes Sang er nutidig musik –
kom ikke og fortæl os, at Danske Folkekors
sangere ikke spænder vidt! Kantaten arrangeres med koncert i Galaxen i Værløse søndag
den 31. oktober med forudgående prøver
lørdag den 2. oktober og lørdag den 30. oktober. Christian Schultze er den meget kompetente dirigent, som dirigerer såvel sangerne
som orkestret og Drengekoret, som vil være
solister.

Vi venter os meget af dette arrangement. Galaxen er et attraktivt sted at lave koncert –
hvad alle de professionelle arrangementer
vidner om – og Christian Schultze har vi tidligere brugt i Danske Folkekor. Han går trods
sin venlighed aldrig på kompromis med den
musikalske kvalitet – og Drengekoret kender
vi jo! Hold øje med hjemmesiden, for her vil
I kunne tilmelde jer!

Festivalkor
Kært barn har mange navne – vi har endnu
ikke noget navn til dette!
Vi har tidligere i Danske Folkekor haft et
”Festivalkor” og vil gerne genoplive tanken.
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Den langsigtede plan er, at koret skal være et
basiskor i Danske Folkekor. Det skal bestå af
sangere, som har lyst og mulighed for at arbejde med lidt krævende musik og kan indstudere på egen hånd ved hjælp af en CD med
stemmerne indspillet. Basiskoret skal repræsentere Danske Folkekor ved særlige lejligheder i ind- og udland.
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Koret har sit indledende stævne i Bededagsferien den 30. april – 2. maj. Dette foregår i
Musisk Center i Askov og med John Høybye
som dirigent. Musikken bliver, i hvert fald
delvis, af John Høybyes egen. Et nyt værk,
som vi alle satser på kan nå at blive færdigt,
Celebrate All Heaven and Earth, bliver en del
af den spændende opgave.

www.folkekor.dk

Der vil blive taget hensyn til balancen mellem stemmerne indenfor de ca. 70 sangere,
der er plads til i koret. Der vil være tilmelding og priser om arrangementet på hjemmesiden.

Nordisk Kor- og Kulturfestival
Alle kor har fået brochuren med alle de fantastiske tilbud, man kan melde sig til i dagene
29. juni – 4. juli i Århus. Tilmeldingsfristen
er overstået, hvis man vil have rabat – men
der er stadig mulighed for at tilmelde sig. Jyske kor har også fået tilbud om ”Syng din
Region” som startskud til Kor- og Kulturfestivalen. Jeg håber rigtig mange har taget
imod tilbuddene. I november havde ca. 1000
tilmeldt sig arrangementerne – men der er
plads til flere. Se evt. mere på www.nkkf.dk.

Med venlige hilsener og ønsket om et godt og
glædeligt nytår til jer alle. Birgit
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Suppleant Lisbeth Sangill har af
private årsager været nødsaget til
at bede sig fritaget for sit arbejde i
hovedbestyrelsen. Hun vil nu hellige al sin tid som formand for Østjyske kreds. Vi siger Lisbeth tak for
arbejdsindsatsen og ønsker hende
al mulig held og lykke med kor- og
kredsarbejdet i fremtiden.
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