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Fra en ny formand
af Carina Hansson
Siden 2002 har jeg, 3-4 gange om året,
sørget for at Pigekorets nyhedsbrev er
kommet ud. Nu er den opgave gået
videre og jeg er selv endt i
formandsstolen. Jeg har mange gode
forgængere, så jeg håber at kunne løfte
arven.
December måned bød på mange
koncerter, bl.a. den stemningsfyldte
Luciagudstjeneste i Grundtvigskirken
og traditionsrige julekoncert ”De Ni
Læsninger” i Zions Kirke. Desværre
blev den sidste julekoncert aflyst pga.
snestorm. Vi skulle have været til
Tvis, men blev enige med kirken om,
at det var lige lovligt risikabelt at køre

ud på landevejen med al den sne, der
var faldet.
Efter denne, som sædvanlig travle
afslutning af året, ser det nu lidt mere
stille ud for Pigekorets vedkommende.
Men det er vel egentlig kun en
tilsyneladende ro, for der står mange
forskellige og nye projekter på korets
kalender i de kommende måneder.
Pigerne skal på udveksling med Sct.
Jørgens Pigekor i Aabenraa. Vi har jo i
nogle år efterhånden haft et samarbejde med Sct. Annæ Pigekor i
København, og nu skal vi også lære
pigerne i Aabenraa at kende. Men helt
nyt er det ikke. For vi kender jo deres

korlederen særdeles godt. Det er
Mogens Fangel Damm, der har rejst
med Pigekoret som akkompagnatør
ved koncerter her i landet og på mange
af vore rejser. Vi glæder os meget til
dette nye samarbejde. Det sker i marts
måned og den 21. marts kan I høre os
her i Esbjerg sammen med pigerne fra
Sct. Jørgens Pigekor. Derudover skal
pigerne medvirke ved en koncert med
musik af Søren Birch, der underviser
på Konservatoriet i Esbjerg.
Vi glæder os også til vor ny cd
udkommer. Den kommer til at bestå af
dansk musik. Den blev indspillet i
august og september måned. Der er
dog stadig et stort stykke arbejde for
Lone Gislinge med at redigere cd’en.
Vi har endnu ikke fastlagt datoen for
udgivelsen, men I hører nærmere om
det så snart det er gjort. Ud over vor
egen cd skal pigekoret også medvirke
på en cd, som Konservatoriet udgiver
med musik af Søren Birk.
Endelig har vi fået vor ny hjemmeside
klar. Vi synes selv den er blevet mere
overskuelig, end den tidligere. Og ikke
mindst: Den er meget nemmere at
arbejde med for os, der skal lægge nye
ting ind på siden. Og det er vigtigt
eftersom ingen af os er professionelle
på det område. I er meget velkomne til
at kontakte mig, hvis I har synspunkter
om hjemmesiden eller indlæg til siden.
I kan finde relevante oplysninger til de
forskellige bestyrelsesmedlemmer
under ”kontakt”.
Den sidste årsag til at der kun er en
tilsyneladende ro, er selvfølgelig årets
korrejse. Koret skal deltage i
International Youth Music Festival
den 8. – 11. juli i Bratislava, Slovakiet.

Det er en festival og konkurrence for
unge korsangere og musikere i
forskellige kategorier. Udover selve
konkurrencen skal de forskellige kor
og orkestre deltage i koncerter og
gudstjenester rundt om i byen.
Derefter, når vi nu alligevel er af sted,
tager vi et smut til Budapest, hvor vi,
udover at koret forhåbentligt for lov til
at give koncert, håber at få kontakt
med et lokalt kor – og måske endda
kan blive privat indkvarteret. Denne
rejse bliver forårets største opgave for
bestyrelsen. Bussen er bestilt, men der
er stadig mange detaljer, der skal på
plads. Men det er også en skøn
opgave. For os, der kommer med på
turen, får 10 dage sammen med nogle
af Esbjerg og omegns dejligste og
mest velsyngende piger. Og er det ikke
en god måde at bruge sin sommer på?
Esbjerg som Unicef-by
Koret var blevet bedt om at synge til
åbningen af Esbjerg som UNICEF-by
2010 ved et arrangement den 21.
januar, og selvfølgelig sagde vi ja til
det, for Grevinde Alexandra, som var
korets protektor i mange år, ville også
være til stede. Vi var kun en lille del af
de indslag, der skulle være, men vi var
på som de første. Da Alexandra
ankom, stod vi klar på podierne. Der
var mange journalister, som tog
billeder, men da Alexandra fik øje på
Lone bag dem, så møvede Alexandra
sig gennem alle journalisterne, for hun
skulle selvfølgelig lige hilse på Lone,
sin gamle bekendte. Vi sang 4
børnesange akkompagneret af klaver,
bas og perkussion, og Alexandra sad
og smilede til os og så glad ud.
Da vi havde sunget, var der nogle stole
til os på bagerste række, så vi kunne

sidde og følge med i resten af
arrangementet. Der blev holdt taler, og
der blev overrakt en gaveposer til
UNICEF-ambassadørerne, og efter det
var der en teatergruppe, som opførte
en lille del af et stykke som handler
om krig. Da stykket var færdigt, kom
en mand fra Togo, som spillede på
trommer. Han sang også. Manden gik
rundt mellem deltagerne af
arrangementet og fik dem til at synge
med. På et tidspunkt ville han have
alle børn til at hjælpe ham med et
stykke. Der var kommet nogle børn fra
Bakkeskolen, som gik op og hjalp med
at synge, men vi piger fra koret blev
også bedt om at komme op og synge
med.

Efter arrangementet var der en
reception, hvor koret også var inviteret
med. Så fik vi en chance for at snakke
med Alexandra igen. Jeg husker, det
første år jeg var i det store kor, havde
koret 20-års jubilæum. Da var
Alexandra stadig protektor for koret,
så hun var med til den
jubilæumskoncert, som koret lavede.
Der var også kommet en hel masse
gamle medlemmer, så vi var et meget
stort kor. Koncerten var på min 11-års
fødselsdag, og hvem kan prale med at
have snakket med Grevinde Alexandra
på sin 11-års fødselsdag!
- Anne Sofie Hansson Christiansen

Danseren og sangeren fra Togo
”samtaler” med Lone Gislinge.

Korets næste rejse går til Slovakiet og Ungarn i
perioden fra den 5. juli til den 15. Juli 2010.Koret
deltager først i konkurrence i Bratislava for
efterfølgende at drage til Budapest. Her planlægges
der privat indkvartering, koncerter samt oplevelser
af kulturel karakter.
Der er lagt op til endnu en udfordrende og
oplevelsesrig tur. Vi glæder os.
se
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Har korpiger endnu ikke modtaget
giroindbetalingskort så ring
venligst til kasser Tine på
tlf:40842846.

En stor tak til Pigekorets
FadderskabsSponsorer for trofast opbakning af
korets
arbejde og virke:
Anette og Lars Kalvig
Anlægsgartner Loklindt
Auto – Thyme
Bankier- og vekselerfirme A.O.
Skovsag A/S.
BHM TRYK Aps.
Deloitte Statsaut. Revisionsselskab.
Den Jyske Sparekasse.
Ditlev Nielsen
Ekspres Trykkeriet
Flemming Droob Aps.
Gitte og Rudolf Vogt.
Gunnar Gregersen A/S.
Hotel Ansgar.
Ingvar Christensen.
Einar og Jenny Poulsen.
Karin og Bo Hansson
KD- selskaberne.
Kiripraktisk Klinik, Varde.
KPMG C. Jespersen. Statsaut.
Revisorer.
Lykkes udlejning Aps.
Malerbutikken Petersen og Hundebøl.
Merete og Finn Aalund
PricewaterhouseCoopers
Papuga A/S.
Revisionsaktieselskabet Flemming

For Korets fremtidige
arrangementer se:
www.konservatorietspigekor.
dk.
For mere information om
korkonkurrencen i Slovakiet
se:
www.choral-music.sk

Andersen
Skov Madsens bedemandsforretning.
Slagterforretning KAJ MADSEN
Steff Byg A/S.
Stereostudiet
Stofdillen
TripleNineFishProtein a.m.b.a.
Vallø Hårpleje
Varmings Boghandel Aps.
Vor Frelser Kirke Esbjerg
Pigekoret ønsker at rette en varm
tak til følgende,som støtter korets
arbejde:
Augustinus Fonden.
Claus Sørensens Fonden.
Clara Hansens mindelegat.
Esbjerg- Fonden.
Esbjerg kommune.
Fanø Sparekasse.
Fonden Børnenes vel.
Frimodt-Heineke Fonden.
Harald Jensen og Hustrus Fond.
Henning G. Kruse Holding.
Lida og Oskar Nielsen Fond.
Lions Esbjerg-Grådyb.
IAT I/S
Ole Kirks Fond.
Ruth og Chr. Muff Iversens Fond.
Verena og Otto Kjærgaard.
Viking Life-Saving Equipment A/S
VMK. Koservatoriet for Musik og
Formidling.

